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MÓDOSÍTÁS:

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2017. november 17-én Európa 
megoldandó szociális problémáira adott 
válaszként az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság közösen kihirdette a 
szociális jogok európai pillérét. A pillér 
húsz alapelve három kategóriába sorolható: 
esélyegyenlőség és munkavállalási jog; 
tisztességes munkafeltételek; szociális 
védelem és társadalmi befogadás. A 
szociális jogok európai pillérét képező húsz 
alapelvet kell szem előtt tartani az Európai 
Szociális Alap Plusz (ESZA+) keretében 
folyó cselekvéseknél. Annak érdekében, 
hogy elősegítse a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtását, az ESZA+ 
programnak a foglalkoztatás, az oktatás és 
a társadalmi befogadás szakpolitikai 
területén az emberi és strukturális 
ráfordításokat kell támogatnia, ezáltal is 
erősítve a gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziót az EUMSZ 174. cikkének 
megfelelően.

(1) 2017. november 17-én Európa 
megoldandó szociális problémáira és a 
polgároknak az Európai Unió szociális 
dimenziójának megerősítésére vonatkozó 
felhívására adott válaszként az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közösen 
kihirdette a szociális jogok európai pillérét. 
A pillér húsz alapelve három kategóriába 
sorolható: esélyegyenlőség és 
munkavállalási jog; tisztességes 
munkafeltételek; szociális védelem és 
társadalmi befogadás. A szociális jogok 
európai pillérét képező húsz alapelvet kell 
szem előtt tartani az Európai Szociális 
Alap Plusz (ESZA+) keretében folyó 
cselekvéseknél, és az alapnak tükröznie 
kell az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglalt jogokat és elveket. 
Annak érdekében, hogy elősegítse a 
szociális jogok európai pillérének 
végrehajtását, az ESZA+ programnak a 
foglalkoztatás, az oktatás és a társadalmi 
befogadás szakpolitikai területén az emberi 
és strukturális ráfordításokat kell 
támogatnia, ezáltal is erősítve a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót az EUMSZ 
174. cikkének, illetve 175. cikkének 
megfelelően.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
közötti együttműködés keretében kell 
kidolgozni, ki kell terjedniük a nemi 
dimenzióra, és az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt kell 
előterjeszteni a nemzeti és/vagy uniós 
támogatásra ajánlott, prioritást élvező 
beruházási projektek felvázolása és 
koordinálása egyik módjaként. 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, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az 
európai beruházásstabilizáló funkció és 
adott esetben az InvestEU által támogatott 
programokból biztosított pénzügyi 
támogatások társadalmi hozzáadott 
értékét.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A(z) […] Európai Tanács elfogadta 
a tagállamok módosított 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokat annak érdekében, hogy a 
szöveget összhangba hozza a szociális 
jogok európai pillérének elveivel az 
európai versenyképesség javítása, valamint 
a beruházások, a munkahelyteremtés és a 

(3) A(z) […] Európai Tanács elfogadta 
a tagállamok módosított 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokat annak érdekében, hogy a 
szöveget összhangba hozza a szociális 
jogok európai pillérének elveivel az 
európai versenyképesség javítása, valamint 
a beruházások, a munkahelyteremtés és a 
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társadalmi kohézió erősítése érdekében. 
Annak biztosítására, hogy az ESZA+ teljes 
összhangban álljon az említett 
iránymutatások célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 
képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység és a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem terén 
meghatározott célkitűzésekre, az ESZA+ 
programnak támogatnia kell a 
tagállamokat, figyelembe véve az EUMSZ 
121. cikke (2) bekezdésének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, 
vonatkozó integrált iránymutatásokat és 
releváns országspecifikus ajánlásokat, 
valamint – adott esetben – nemzeti szinten 
a nemzeti foglalkoztatási stratégiákkal 
alátámasztott nemzeti reformprogramokat. 
Az ESZA+-nak a kiemelt uniós 
kezdeményezések végrehajtásával 
összefüggő területeket is elő kell segítenie, 
ilyen különösen az „európai 
készségfejlesztési program” és az „európai 
oktatási térség”, a vonatkozó tanácsi 
ajánlások és egyéb kezdeményezések, mint 
például az ifjúsági garancia, a 
kompetenciafejlesztési pálya, valamint a 
tartósan munkanélküliek integrációja.

társadalmi kohézió erősítése érdekében. 
Annak biztosítására, hogy az ESZA+ teljes 
összhangban álljon az említett 
iránymutatások célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 
képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység és a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem terén 
meghatározott célkitűzésekre, az ESZA+ 
programnak támogatnia kell a 
tagállamokat, figyelembe véve az EUMSZ 
121. cikke (2) bekezdésének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, 
vonatkozó integrált iránymutatásokat és 
releváns országspecifikus ajánlásokat, 
valamint – adott esetben – nemzeti szinten 
a nemzeti foglalkoztatási stratégiákkal 
alátámasztott nemzeti reformprogramokat. 
Az ESZA+-nak a kiemelt uniós 
kezdeményezések végrehajtásával 
összefüggő területeket is elő kell segítenie, 
ilyen különösen az „európai 
készségfejlesztési program”, az „európai 
oktatási térség” és a harmadik országbeli 
állampolgárok integrációjára vonatkozó 
cselekvési terv, az ifjúsági garancia, 
valamint más vonatkozó tanácsi ajánlások 
és egyéb kezdeményezések, mint például 
az ifjúsági garancia, a 
kompetenciafejlesztési pálya, valamint a 
tartósan munkanélküliek integrációja.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az uniós kohéziós politika 
hozzáadott értéke különösen a helyi 
adottságokból kiinduló, területi 
dimenziójú megközelítésben, a többszintű 
kormányzásban, a többéves tervezésben, 
valamint a közös és mérhető 
célkitűzésekben, az integrált fejlesztési 
megközelítésben és a közigazgatási 
kapacitások terén az európai szabványok 



PE628.700v02-00 6/62 AD\1169650HU.docx

HU

felé történő törekvésben rejlik.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) 2017. június 20-án a Tanács 
támogatta „az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendje” című 
dokumentumra az Unió által adott választ –
Európa fenntartható jövőjét. A Tanács 
hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a 
három irány (gazdaság, társadalom és 
környezet) mentén kiegyensúlyozott és 
integrált módon kell megvalósítani a 
fenntartható fejlődést. Nagyon fontos, hogy 
az Unió valamennyi bel- és külpolitikai 
területének szerves részévé váljon a 
fenntartható fejlődés, az Unió pedig az 
általános problémák megoldására 
törekedjen az általa alkalmazott 
szakpolitikákkal. A Tanács üdvözölte a 
2016. november 22-i, „A következő 
lépések Európa fenntartható jövőjéért” 
című bizottsági közleményt, amely az első 
lépést jelenti a fenntartható fejlesztési 
célok elterjesztése, illetve a valamennyi 
uniós szakpolitikára legfontosabb 
vezérelvként alkalmazandó fenntartható 
fejlesztés irányába, beleértve a 
finanszírozási eszközöket is. Az ESZA+ 
program a relatív szegénység mértékének 
felére csökkentése, valamint a 
mélyszegénység különböző formáinak 
felszámolása érdekében hozzájárul a 
fenntartható fejlesztési célok 
megvalósításához, a színvonalas és 
inkluzív oktatás és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításához, valamint a 
tartós, inkluzív és fenntartható gazdasági 
növekedéshez, a teljes körű és produktív 
foglalkoztatáshoz, az egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez, valamint ahhoz, hogy 
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mindenki méltányos munkát végezhessen.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A társadalmi egyenlőtlenségek, a 
gazdasági globalizáció, a migrációs hullám 
kezelése és az ezzel kapcsolatos 
integrációs kihívások, a tiszta energiára 
való átállás, a technológiai változások, a
demográfiai kihívások, az oktatáshoz és a 
szociális védelemhez való egyenlőtlen 
hozzáférés, a gondozási feladatok 
egyenlőtlen eloszlása, a munkaerő 
fokozatos elöregedése, a foglalkoztatási 
lehetőségek hiánya, illetve néhány 
ágazatban és régióban főleg a kkv-k által 
tapasztalható, egyre növekvő készség- és 
munkaerőhiány következtében az Unió 
strukturális kihívásokkal szembesül. 
Ugyanakkor az Európai Uniónak választ 
kell adnia a tartósan magas szegénységből 
és a társadalmi kirekesztésből, illetve a 
munkanélküliségből – amely a fiatalok 
körében a globális arány több, mint 
kétszerese – eredő társadalmi kihívásokra, 
valamint a harmadik országok 
állampolgárai integrációjának 
nehézségeire. A munka világának változó 
realitásait figyelembe véve, a méltányos 
átmenet gyakorlásával, a minőségi és 
befogadó oktatásba és képzésbe, illetve az 
egész életen át tartó tanulásba és a
készségek kialakításába történő 
beruházással, a munkaerőpiac
befogadóbbá tételével, illetve – például a 
munkaerő mobilitásán keresztül is – az 
oktatási és képzési politika, valamint a 
foglalkoztatásai és szociális politika 
javításával és a nemek közötti különbségek 
és a nők megkülönböztetése elleni 
küzdelemmel az Uniónak fel kell készülnie 
a jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

is a költségvetési rendelet 125. cikkének 
(1) bekezdésében előirányzottak szerint. A 
harmadik országbeli állampolgárok 
társadalmi-gazdasági befogadásához
kapcsolódó intézkedések végrehajtása 
érdekében és a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet 88. cikkével összhangban a 
Bizottság alkalmazhat egyszerűsített 
költségelszámolási lehetőségeket a 
tagállamok számára biztosított 
visszatérítések esetében, ideértve az 
egyösszegű átalány használatát is.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A finanszírozási környezet 
korszerűsítése és egyszerűsítése a 
rugalmasság növelése, illetve integrált 
finanszírozási módszerek révén további 
szinergialehetőségek megteremtése 
érdekében az ESZA+ programba be kell 
építeni azokat a fellépéseket, amelyeket a 
leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap (FEAD), az 
Európai Unió foglalkoztatás és szociális 
innováció programja, illetve az 
egészségügyre vonatkozó uniós cselekvési 
program támogatott. Az ESZA+ 
programnak ezért a következő három ágból 
kell állnia: a megosztott irányítás alatt 
működő ESZA+-ág, a foglalkoztatási és 
szociális innováció ága, illetve az 
egészségügyi ág. Ennek hozzá kell járulnia 
a különböző alapok kezelésével 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentéséhez, különösen a tagállamok és 
a kedvezményezettek esetében, miközben 
egyszerűsödnek az élelmiszerek és/vagy 
alapvető anyagi támogatások 
szétosztásához hasonló egyszerűbb 
tevékenységekre vonatkozó szabályok.
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Módosítás 10

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 nyitott és inkluzív munkaerőpiacok 
hatékonyságának fokozása és a színvonalas 
munkahelyekhez való jutás előmozdítása, 
az oktatás és képzés elérhetőségének és 
színvonalának javítása, valamint a 
társadalmi befogadás és az egészségügy 
javítása, illetve a szegénység csökkentése 
nemcsak megosztott irányítással, hanem a 
foglalkoztatási és szociális innováció, 
illetve az egészségügyi ág közvetlen és 
közvetett irányításával is történik ott, ahol 
uniós szintű fellépésekre van szükség.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az egészségügyre vonatkozó uniós 
cselekvési program és az ESZA+ 
összepárosítása az ESZA+ program 
egészségügyi ága által az egészségügyi 
rendszer hatékonyságának, ellenálló 
képességének és fenntarthatóságának 
javítására kifejlesztett kezdeményezések és 
szakpolitikák kidolgozása és kipróbálása, 
illetve a tagállamokban az ESZA+ 
rendelet egyéb ágai által biztosított 
eszközökkel történő végrehajtása között is 
szinergiát teremt.

(11) Az ESZA+ e tágabb hatókörére 
tekintettel azzal is célszerű számolni, hogy 
az inkluzív és a nemek közötti 
egyenlőséget megvalósító 
munkaerőpiacok hatékonyságának 
fokozása és a színvonalas 
munkaerőpiacra való belépés 
előmozdítása, az oktatás, a képzés és az 
ápolás 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 keretében 
közvetlen és közvetett irányítással is 
történik ott, ahol uniós szintű fellépésekre 
van szükség.
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Módosítás 12

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 minőségi 
foglalkoztatás előmozdítására kell 
törekednie az oktatási, képzési és 
foglalkoztatási politikával, valamint a 
munkaerőpiacokra való (vissza)illeszkedést 
lehetővé tevő hatékony beavatkozásokkal –
főként a fiatalok, a fogyatékkal élő 
személyek és a krónikus betegségben 
szenvedő emberek, a tartósan 
munkanélküli, a gazdaságilag inaktív 
személyek, illetve a többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülők
esetében –, valamint az önfoglalkoztatás, a 
vállalkozások elindításának és a szociális 
gazdaság támogatásával. Az ESZA+ 
programnak a munkaerőpiacok 
működésének javítására kell törekednie a 
munkaerőpiaci intézmények, például az 
állami foglalkoztatási szolgálatok 
korszerűsítésének és a különféle 
célcsoportokkal szemben megnyilvánuló 
rugalmasságának támogatásával annak 
érdekében, hogy jóval célzottabbá és 
egyénre szabottabbá tudják tenni 
tanácsadási és útmutatási szolgáltatásaikat 
az álláskeresés és a munka világába való 
átmenet során, illetve támogathassák a 
dolgozók mobilitását. Az ESZA+
programnak a bizonytalan foglalkoztatás 
kezelésére kell törekednie annak 
biztosítása érdekében, hogy valamennyi 
típusú munkaszerződés tisztességes 
munkakörülményeket kínáljon megfelelő 
társadalombiztosítási fedezet mellett az 
EUMSZ 9. cikkével, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával, az Európai 
Szociális Chartával, valamint a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet  (ILO) 
tisztességes munkára vonatkozó 
programjával összhangban. Az ESZA+ 
programnak elő kell segítenie a nők 
részvételét és a fenntartható 
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foglalkoztatást, amely mindenekelőtt az 
egyedülálló anyák tekintetében garantálja 
az esélyegyenlőséget a munkaerőpiacon 
olyan intézkedések révén, amelyek célja 
biztosítani, többek között, az egyenlő 
értékű munkáért egyenlő díjazás elvének 
tiszteletben tartását, a munka és magánélet 
jobb egyensúlyát, valamint a megfizethető 
gyermekgondozáshoz, illetve egyéb 
gondozási szolgáltatásokhoz vagy
támogatáshoz való hozzáférést, a nemek 
közötti egyenlőség fokozása érdekében. 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. Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a fiataloknak az oktatásból a 
munkaerőpiacra való belépésének 
megkönnyítésére irányuló intézkedéseket. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ESZA+ programnak olyan 
támogatást kell biztosítania, amely az 
oktatási és képzési rendszer színvonalának, 
eredményességének és munkaerőpiaci 
alkalmasságának javításával – elsősorban a 
digitális készségekre gondolva – elősegíti 
azon kulcskompetenciák megszerzését, 
amelyekre minden embernek szüksége van 
az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a 
társadalmi befogadáshoz, a 
munkavállaláshoz és az aktív polgári 
szerepvállaláshoz. Az ESZA+ programnak 
elő kell segítenie a fejlődést az oktatás és 
képzés, illetve a munka világába való 
átmenet területén, támogatnia kell az egész 
életen át tartó tanulást és 
foglalkoztathatóságot, és ezeken a 

(14) A foglalkoztatásra és a készségekre 
vonatkozó legfőbb európai eszközként az
ESZA+ egész Európában hozzá tud majd 
járulni a társadalmi, gazdasági és területi 
kohézióhoz. Ezért olyan támogatást kell
biztosítania, amely az oktatási és képzési 
rendszer színvonalának, 
eredményességének, hozzáférhetőségének
és munkaerőpiaci alkalmasságának 
javításával – elsősorban a digitális 
készségekre gondolva – elősegíti azon 
kulcskompetenciák megszerzését, 
amelyekre minden embernek szüksége van 
az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a 
társadalmi befogadáshoz, a 
munkavállaláshoz és az aktív polgári 
szerepvállaláshoz. Az ESZA+ programnak 
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területeken méretezhető és fenntartható 
kezdeményezések támogatásával hozzá 
kell járulnia a versenyképességhez és a 
társadalmi és gazdasági innovációhoz. Ez 
megvalósítható például a munkahelyi 
környezetben történő tanulással és 
gyakornoki képzéssel, egész életen át tartó 
pályaorientációval az iparággal
együttműködve, a készségigények 
előrejelzésével, korszerű tananyagokkal, a 
diplomások számának előrejelzésével és 
pályakövetésével, az oktatók 
továbbképzésével, a tanulási eredmények 
érvényesítésével és a képesítések 
elismerésével.

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, a szociális 
partnerekkel együttműködve a 
készségigények előrejelzésével, korszerű 
tananyagokkal, a diplomások számának 
előrejelzésével és pályakövetésével, az 
oktatók továbbképzésével, a tanulási 
eredmények érvényesítésével és a 
képesítések elismerésével.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Az ESZA+ programon keresztül 
nyújtott támogatásokat a mindenki számára 
egyformán hozzáférhető színvonalas, nem 
szegregált és inkluzív oktatás és képzés 
előmozdítására kell felhasználni –
különösen a hátrányos helyzetű csoportok 
esetében – a koragyermekkori neveléstől és 
gondozástól kezdve – a hátrányos szociális 
hátterű gyermekekre különös figyelmet 
fordítva – 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, a végső 
célt – nevezetesen az ifjúsági 
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helyzetű tanulók tanulási célú 
mobilitásának megkönnyítése érdekében.

munkanélküliség leküzdését – szem előtt 
tartva. Ebben az összefüggésben támogatni 
kell az Erasmus programmal való 
szinergiákat, különösen a hátrányos 
helyzetű tanulók tanulási célú 
mobilitásának megkönnyítése érdekében.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Bizottságnak és a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
nemek közötti egyenlőség és a nemi 
dimenzió beépítése a programozás minden 
szakaszában kötelező elv legyen az 
operatív programok prioritásainak 
meghatározásától a végrehajtáson és a 
nyomon követésen át az értékelésig, és 
hogy a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésével kapcsolatos 
kulcsfontosságú fellépések támogatásban 
részesüljenek. 

Módosítás 16

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 –

(18) Az ESZA+ programnak a 
kormányzás minden szintjén, beleértve a 
regionális és helyi szinteket is, támogatnia 
kell a tagállamok szegénység 
felszámolásával kapcsolatos erőfeszítéseit 
azzal a céllal, hogy megszüntesse a 
nemzedékről nemzedékre öröklődő 
hátrányos helyzetet, és ösztönözze a 
társadalmi befogadást azáltal, hogy 
mindenki számára biztosítja az 
esélyegyenlőséget, felszámolja a hátrányos 
megkülönböztetést, és megszünteti az 
egészségi egyenlőtlenségeket, valamint az 
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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.

elégtelen lakáskörülményeket, beleértve a 
hajléktalanságot, miközben különös 
hangsúlyt fektet szegénység 
feminizációjára. Ehhez különböző olyan 
szakpolitikákat kell életbe léptetni, 
amelyek – életkortól függetlenül – a 
leghátrányosabb helyzetben lévők érdekeit 
szolgálják, ideértve a gyermekeket, a 
marginalizálódott közösségeket, például a 
romákat, a fogyatékossággal élő 
személyeket, a betegségben és/vagy 
krónikus megbetegedésben szenvedőket, a 
szegénységben élő munkavállalókat, a 
hajléktalanokat, a harmadik országbeli 
állampolgárokat, beleértve a 
menekülteket, a menedékkérőket, az 
okmányokkal nem rendelkező 
migránsokat és a hontalan személyeket, 
valamint az összes többi személyt, aki 
halmozott társadalmi kihívással és 
többszörös megkülönböztetéssel 
szembesül. Az ESZA+ programnak elő kell 
segítenie a munkaerőpiacról kiszoruló 
emberek aktív befogadását azzal a céllal, 
hogy biztosítsa társadalmi-gazdasági 
befogadásukat és teljes körű társadalmi 
részvételüket. Az ESZA+ programot fel
kell használni továbbá a szociális jogok 
erősítésére az időben és egyenlő feltételek 
mellett hozzáférhető megfizethető, 
fenntartható és magas színvonalú 
szolgáltatások, például a tanácsadás, az 
egészségügyi ellátás, a gyermekgondozás 
és a koragyermekkori nevelés és a tartós 
gondozás, különösen a családi és közösségi 
alapú gondozó szolgáltatások, valamint a 
megfelelő, energiahatékony és 
megfizethető lakhatáshoz – köztük a 
szociális lakásokhoz – való hozzáférés 
révén. Az ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szociális védelmi rendszerek és a 
szociális szolgáltatások korszerűsítéséhez 
elsősorban azzal a céllal, hogy előmozdítsa 
ezek hozzáférhetőségét és lefedettségét.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
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18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A szegénység felszámolása és a 
szélesebb körű társadalmi befogadás 
biztosítása érdekében az ESZA+ 
programnak ösztönöznie kell a 
szegényeket képviselő, illetve velük 
foglalkozó szakosodott társadalmi 
szervezetek aktív részvételét az erre a célra 
irányuló programok előkészítésében, 
végrehajtásában és értékelésében.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a szakpolitikák és a rendszerek 
átalakítását a foglalkoztatás, a társadalmi 
befogadás, az egészségügyi ellátás és tartós 
gondozás, valamint az oktatás és képzés 
területén. Az európai szemeszterrel való 
nagyobb összhang érdekében a megosztott 
irányítás alatt működő ESZA+-ág 
forrásaiból a tagállamoknak megfelelő 
összeget kell elkülöníteniük az adott 
strukturális problémákkal kapcsolatos 
országspecifikus ajánlások végrehajtására, 
amelyeket az ESZA+ hatálya alá tartozó 
többéves beruházások keretében célszerű 
megoldani. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
koherenciát, a koordinációt és a kiegészítő 
jelleget az ESZA+ és a Reformtámogató 
program megosztott irányítása és az 
egészségügy területén, beleértve a 
reformösztönző eszközt és a technikai 
támogatási eszközt. A Bizottságnak és a 
tagállamnak mindenekelőtt a folyamat 
valamennyi szakaszában biztosítania kell a 
hatékony koordinációt a finanszírozási 
források közötti összhang, koherencia, 
kiegészítő jelleg és a finanszírozási 
források közötti szinergia biztosítása 
érdekében, beleértve a technikai 
segítségnyújtást is.

(21) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a szakpolitikák és a rendszerek 
átalakítását a foglalkoztatás, a társadalmi 
befogadás, az egészségügyi ellátás és tartós 
gondozás, valamint az oktatás és képzés 
területén. Az európai szemeszterrel való 
nagyobb összhang érdekében a megosztott 
irányítás alatt működő ESZA+-ág 
forrásaiból a tagállamoknak megfelelő 
összeget kell elkülöníteniük az adott 
strukturális problémákkal kapcsolatos 
országspecifikus ajánlások végrehajtására, 
amelyeket az ESZA+ hatálya alá tartozó 
többéves beruházások keretében célszerű 
megoldani. A Bizottságnak felül kell 
vizsgálnia az operatív programokat annak 
értékeléséhez, hogy azok megfelelő 
mértékben beépítették-e az 
országspecifikus ajánlásokat. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
érdemben be kell vonniuk a helyi és 
regionális hatóságokat abba a folyamatba, 
amely biztosítja a koherenciát, a 
koordinációt és a kiegészítő jelleget a 
kormányzat valamennyi szintje között, 
valamint a foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programja 
(EaSI), valamint az ESZA+ egészségügyi 
ágai és a Reformtámogató program 
megosztott irányítása területén, beleértve a 
reformösztönző eszközt és a technikai 
támogatási eszközt, valamint a szociális 
jogok európai pillérét. A Bizottságnak és a 
tagállamnak mindenekelőtt a folyamat 
valamennyi szakaszában biztosítania kell a 
hatékony koordinációt a finanszírozási 
források közötti összhang, koherencia, 
kiegészítő jelleg és a finanszírozási 
források közötti szinergia biztosítása 
érdekében, beleértve a technikai 
segítségnyújtást is a partnerség elvének 
tiszteletben tartása mellett.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A szociális jogok európai pillérében 
meghatározott szociális vonatkozás 
megfelelő kibontakoztatásának, illetve 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
forrásokból egy minimális összeg eljusson 
a legrászorultabbakhoz, a tagállamoknak a 
megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 
keretében a nemzeti ESZA+-források 
legalább 25 %-át a társadalmi befogadás 
előmozdítására kell elkülöníteniük.

(22) A szociális jogok európai pillérében 
meghatározott szociális vonatkozás 
megfelelő kibontakoztatásának, illetve 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
forrásokból egy minimális összeg eljusson 
a legrászorultabbakhoz, a tagállamoknak a 
megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 
keretében a nemzeti ESZA+-források 
legalább 30 %-át a társadalmi befogadás és 
a mélyszegénység leküzdésének
előmozdítására kell elkülöníteniük.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Figyelemmel a gyermekszegénység 
és társadalmi kirekesztés tartósan magas 
szintjére az EU-ban (2017-ben 26,4%), 
valamint a szociális jogok európai 
pillérére, amely kimondja, hogy a 
gyermekeknek joguk van a szegénység 
elleni védelemhez, és a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek az esélyegyenlőség javítása 
érdekében joguk van meghatározott 
intézkedésekre, a tagállamoknak a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-
forrásaik legalább 10%-át az európai 
gyermekgarancia programra kell 
elkülöníteniük a gyermekszegénység és a 
társadalmi kirekesztés felszámolása 
érdekében. A gyermekekkel kapcsolatos 
korai beruházás jelentősen megtérül a 
gyermekek és a társadalom egésze 
szempontjából. A gyermekek készség- és 
képességfejlesztésének támogatása 
lehetővé teszi számukra, hogy teljes 
mértékben kiaknázzák a bennük rejlő 
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lehetőségeket, a társadalom aktív tagjaivá 
váljanak és fiatalként bővüljenek az 
esélyeik a munkaerőpiacon.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Az összes tagállam ratifikálta az 
ENSZ gyermekek jogairól szóló 
egyezményét, amely a gyermekek jogai 
előmozdításának és védelmének normáját 
képezi. A gyermekek jogainak 
előmozdítása az uniós politikák kifejezett 
célja, és az Európai Unió Alapjogi 
Chartája előírja, hogy a gyermek 
mindenek fölött álló érdekének elsődleges 
szempontnak kell lennie az Unió 
valamennyi fellépése során. Az ESZA+ 
programnak támogatnia kell a hatékony 
beavatkozásokat előmozdító 
intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a 
gyermekek jogainak érvényesítéséhez. 

Módosítás 25

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 

(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, vagy akik 
marginalizált közösségekből származnak –
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 
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foglalkoztatási kezdeményezés által a 
2014–2020 közötti programozási 
időszakban támogatott fellépésekre építve 
a tagállamoknak tovább kell fejleszteniük a 
fiatalokat a munka világába és az oktatásba 
visszavezető és bevonó intézkedéseket –
adott esetben a munkanélküli, inaktív és 
hátrányos helyzetű fiatalok között prioritás 
meghatározásával –, például az ifjúsági 
munka révén. A tagállamoknak olyan 
intézkedésekre is be kell ruházniuk, 
amelyek megkönnyítik a tanulásból a 
munka világába történő átmenetet, illetve 
korszerűsítik és átalakítják a 
foglalkoztatási szolgálatokat azzal a céllal, 
hogy személyre szabott szolgáltatásokat 
nyújtsanak a fiataloknak.  Az érintett 
tagállamoknak ezért a megosztott irányítás 
alatti ESZA+-ág keretében a nemzeti 
források legalább 10 %-át a fiatalok 
foglakoztathatóságára kell elkülöníteniük.

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 
és/vagy a szakképzésbe visszavezető és 
bevonó intézkedéseket – adott esetben a 
munkanélküli, inaktív, hátrányos és 
marginalizált helyzetű fiatalok között 
prioritás meghatározásával –, például az 
ifjúsági munka révén. A tagállamoknak 
olyan intézkedésekre is be kell ruházniuk, 
amelyek megkönnyítik a tanulásból a 
munka világába történő átmenetet, illetve 
korszerűsítik és átalakítják a 
foglalkoztatási szolgálatokat azzal a céllal, 
hogy személyre szabott szolgáltatásokat 
nyújtsanak a fiataloknak. Az érintett 
tagállamoknak ezért a megosztott irányítás 
alatti ESZA+-ág keretében a nemzeti 
források legalább 15%-át a fiatalok 
foglakoztathatóságára kell elkülöníteniük.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Tekintettel az ESZA+ kiterjedt 
hatókörére, a program céljainak 
teljesülése érdekében biztosítani kell, hogy 
ezek az extra feladatok megnövelt 
költségvetéssel párosuljanak. A szociális 
jogok európai pillérének elvével 
összhangban több finanszírozás szükséges 
a munkanélküliség, különösen a fiatalok 
munkanélküliségének leküzdéséhez, a 
szegénység felszámolásához és a szakmai 
fejlesztés és képzés támogatásához, 
különösen a digitális munkahelyeken.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
megkülönböztetésmentesség és az 
esélyegyenlőség védelme érdekében 
alapvető fontosságú, hogy az 
esélyegyenlőségi szervek és a nemzeti 
emberi jogi intézmények is minden 
szakaszban részt vegyenek. 

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Meg kell fontolni a regionális 
mutatók alkalmazását annak érdekében, 
hogy jobban figyelembe lehessen venni a 
szubregionális különbségeket.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A szociális kísérlet egy kis méretű 
vizsgálati projekt, amelyből a szociális 
innovációk életképességére vonatkozó 
tapasztalatokat lehet szerezni. Az életképes 
ötleteket szélesebb körben vagy más 
környezetben az ESZA+ és más 
forrásokból származó pénzügyi 
támogatással lehet továbbfolytatni.

(31) A szociális kísérlet egy kis méretű 
vizsgálati projekt, amelyből a szociális 
innovációk életképességére vonatkozó 
tapasztalatokat lehet szerezni. Lehetővé 
kell tenni és ösztönözni kell az ötletek 
helyi szintű vizsgálatát, az életképes 
ötletek esetében pedig azt, hogy az ötletek 
megvalósítását szélesebb körben vagy 
különböző régiók vagy tagállamok más 
környezetében az ESZA+-ból származó 
pénzügyi támogatással vagy más 
forrásokkal kombinálva folytassák.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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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 kiváló 
minőségű társadalmi feltételek melletti, és 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása. A tagállamok állami
foglalkoztatási szolgálatainak, a szociális 
partnereknek és a Bizottságnak 
szorosabban kellene együttműködniük. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 
hálózatnak – a szociális partnerek és a 
megfelelő társadalmi szervezetek 
bevonásával – a munkaerőpiacok jobb 
működését kell támogatnia oly módon, 
hogy megkönnyíti a munkavállalók 
határokon átnyúló biztos mobilitását, 
illetve a munkaerőpiacokra vonatkozó 
információk jobb átláthatóságát bontott 
adatokkal, valamint a képesítések jobb 
elismerésével. Az ESZA+ alkalmazási 
körébe tartozik a célzott mobilitási 
programok kialakítása és támogatása annak 
érdekében, hogy a feltárt munkaerőpiaci 
hiányok esetében az üres álláshelyeket be 
lehessen tölteni. Továbbá az ESZA+ 
hatóköre – tájékoztatással, tanácsadással 
és munkaközvetítéssel – kiterjed a 
regionális állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a szociális partnerek 
közötti, határokon átnyúló partnerségekre 
és tevékenységeikre, az önkéntes és 
igazságos mobilitás előmozdítása, 
valamint a határokon átnyúló 
munkaerőpiacok átláthatósága és 
integrációja révén. Ezek számos határ 
menti régióban fontos szerepet játszanak a 
valódi európai munkaerőpiac 
kialakításában. 

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(33) A mikrovállalkozások, a szociális 
gazdaság és a szociális vállalkozások 
számára hozzáférhetetlen finanszírozási 
eszközök a vállalkozásalapítás előtt álló 
egyik legnagyobb akadályt jelentik, 
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
kerülő emberek számára. Az ESZA+-
rendelet meghatározza a piaci 
ökoszisztéma létrehozásához szükséges 
rendelkezéseket, hogy javuljon a szociális 
vállalkozások számára is a finanszírozási 
eszközök kínálata és hozzáférhetősége a 
leginkább rászorulók – különösen a 
munkanélküliek, a nők és a sérülékeny 
csoportok – szükségleteinek kielégítése 
érdekében, akik mikrovállalkozásokat 
szeretnének beindítani vagy fejleszteni. A 
program szakpolitikai célkitűzéseinek 
elérését az InvestEU Alap szociális 
beruházási és készségfejlesztési 
szakpolitikai keretéből származó 
finanszírozási eszközök és költségvetési 
garanciák is támogatni fogják.

(33) A mikrovállalkozások, a szociális 
gazdaság és a szociális vállalkozások 
számára hozzáférhetetlen finanszírozási 
eszközök a vállalkozásalapítás előtt álló 
egyik legnagyobb akadályt jelentik, 
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
kerülő emberek számára. Az ESZA+-
rendelet meghatározza a piaci 
ökoszisztéma létrehozásához szükséges 
rendelkezéseket, hogy javuljon a szociális 
vállalkozások számára is a finanszírozási 
eszközök kínálata és hozzáférhetősége a 
leginkább rászorulók – különösen a 
munkanélküliek, a nők, a fiatalok, a 
sérülékeny csoportok és a hátrányos 
helyzetű közösségekből származók –
szükségleteinek kielégítése érdekében, akik 
mikrovállalkozásokat szeretnének 
beindítani vagy fejleszteni. A program 
szakpolitikai célkitűzéseinek elérését az 
InvestEU Alap szociális beruházási és 
készségfejlesztési szakpolitikai keretéből 
származó finanszírozási eszközök és 
költségvetési garanciák is támogatni 
fogják.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Ha az emberek egészségesek 
maradnak és hosszabb ideig aktívak, 
valamint lehetőséget kapnak arra, hogy 
aktív szerepet vállaljanak egészségük 
gondozásában, annak pozitív hatásai 
lesznek az egészségre, az egészségi 
egyenlőtlenségekre, az életminőségre, a 
termelékenységre, a versenyképességre és 
a befogadásra, miközben csökken a 
nemzeti költségvetésekre nehezedő 
nyomás. A Bizottság elkötelezte magát 
amellett, hogy segítse a tagállamok 
fenntartható fejlesztési céljainak (FFC), 
különösen a 3. FFC: „Az egészséges élet és 
jólét biztosítása mindenki számára, minden 
életkorban”17 elérését.

(36) Ha az emberek egészségesek 
maradnak és hosszabb ideig aktívak, 
valamint lehetőséget kapnak arra, hogy 
aktív szerepet vállaljanak egészségük 
gondozásában, annak hosszú távon pozitív 
hatásai lesznek az egészségre, az egészségi 
egyenlőtlenségekre, az életminőségre, a 
társadalmi életben való aktív részvételre, a 
termelékenységre, a versenyképességre és 
a befogadásra, miközben csökken a 
nemzeti költségvetésekre nehezedő 
nyomás. A Bizottság elkötelezte magát 
amellett, hogy segítse a tagállamok 
fenntartható fejlesztési céljainak (FFC), 
különösen a 3. FFC: „Az egészséges élet és 
jólét biztosítása mindenki számára, minden 
életkorban”17 elérését.

_________________ _________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az ESZA+ egészségügyi ágának 
hozzá kell járulnia a betegségek 
megelőzéséhez az Unió polgárainak egész 
élete során, illetve az egészség 
fejlesztéséhez azzal, hogy foglalkozik az 
egészségügyi kockázatot jelentő 
tényezőkkel, például a dohányzással és a 
passzív dohányzással, a káros 
alkoholfogyasztással, az illegális 
kábítószer-fogyasztással, a kábítószer-
fogyasztással kapcsolatos 
egészségkárosodás csökkentésével, az 
egészségtelen táplálkozási szokásokkal és a 
testmozgás hiányával, támogatja továbbá 
az egészséges életmódnak kedvező 
környezeteket a tagállamok vonatkozó 
stratégiákkal összhangban álló 

(38) Az ESZA+ egészségügyi ágának 
hozzá kell járulnia a betegségek 
megelőzéséhez az Unió polgárainak egész 
élete során, illetve az egészség 
fejlesztéséhez azzal, hogy foglalkozik az 
egészségügyi kockázatot jelentő 
tényezőkkel, például a dohányzással és a 
passzív dohányzással, a káros 
alkoholfogyasztással, az illegális 
kábítószer-fogyasztással, a kábítószer-
fogyasztással kapcsolatos 
egészségkárosodás csökkentésével, az 
egészségtelen táplálkozási szokásokkal, a 
bel- és kültéri légszennyezettségnek való 
kitettséggel és a testmozgás hiányával, 
támogatja továbbá az egészséges 
életmódnak kedvező környezeteket a 
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fellépéseinek kiegészítése érdekében. Az 
ESZA+ „egészségügy” ágának olyan 
hatékony megelőzési modelleket, innovatív 
technológiákat és új üzleti modelleket és 
megoldásokat kell alkalmaznia, amelyek 
hozzájárulnak a tagállamok innovatív, 
hatékony és fenntartható egészségügyi 
rendszereihez, valamint megkönnyítik az 
európai polgárok jobb és biztonságosabb 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését.

tagállamok vonatkozó stratégiákkal 
összhangban álló fellépéseinek kiegészítése 
érdekében. Az ESZA+ „egészségügy” 
ágának olyan hatékony megelőzési 
modelleket, innovatív technológiákat és új 
üzleti modelleket és megoldásokat kell 
alkalmaznia, amelyek hozzájárulnak a 
tagállamok innovatív, hatékony és 
fenntartható egészségügyi rendszereihez, 
valamint megkönnyítik az európai 
polgárok jobb és biztonságosabb 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Unióban a nem átvihető 
betegségek felelősek a korai halálozás több 
mint 80 %-áért, a hatékony megelőzésnek 
pedig számos, határokon átnyúló 
vonatkozása van. Az Európai Parlament és 
a Tanács is hangsúlyozta, hogy a 
felkészültség támogatásával és a 
válaszadási kapacitás kiépítésével 
csökkenteni kell a határokon át terjedő 
súlyos egészségügyi veszélyek, például az 
átvihető betegségek és egyéb biológiai, 
kémiai, környezeti és ismeretlen veszélyek 
közegészségügyi következményeit.

(39) Az Unióban a nem átvihető 
betegségek felelősek a korai halálozás több 
mint 80 %-áért, a hatékony megelőzésnek 
pedig számos, határokon átnyúló 
vonatkozása van, és számos, ágazatokon 
átívelő fellépést tesz szükségessé. Az 
Európai Parlament és a Tanács is 
hangsúlyozta, hogy a felkészültség 
támogatásával és a válaszadási kapacitás 
kiépítésével csökkenteni kell a határokon át 
terjedő súlyos egészségügyi veszélyek, 
például az átvihető betegségek és egyéb 
biológiai, kémiai, környezeti és ismeretlen 
veszélyek közegészségügyi 
következményeit.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Tekintettel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésének 
fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 
Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 

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

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

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 39

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

1. „kísérő intézkedések”: az 
élelmiszer elosztása és/vagy az alapvető 
anyagi támogatás mellett végzett olyan 
tevékenységek, amelyek célja a társadalmi 
kirekesztés kezelése, ideértve a szociális 
szolgáltatások igénybevételének segítését 
és azok nyújtását, illetve a háztartási 
költségvetés kezelésével kapcsolatos 
tanácsadást;

1. „kísérő intézkedések”: az 
élelmiszer elosztása és/vagy az alapvető 
anyagi támogatás mellett végzett olyan 
tevékenységek, amelyek célja a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés kezelése, 
ideértve a szociális szolgáltatások 
igénybevételének segítését és azok 
nyújtását, illetve a háztartási költségvetés 
kezelésével kapcsolatos tanácsadást;

Módosítás 40

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 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „igazságos átmenet ütemterve”: 
éghajlatbarát és erőforrás-hatékony 
gazdaság megteremtésére irányuló 
regionális intézkedéseket ismertető 
stratégia; 

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „leginkább rászoruló személyek” 
olyan természetes személyek – egyének 
vagy az e személyekből álló családok, 
háztartások vagy csoportok –, akiknek 
rászorultságát a nemzeti illetékes 
hatóságok által meghatározott objektív 
kritériumokkal összhangban, az 
érintettekkel konzultálva és az 
összeférhetetlenséget elkerülve, az említett 
illetékes nemzeti hatóságok által 
jóváhagyott olyan kritériumok szerint 
állapították meg, amelyek lehetővé tehetik 
a konkrét földrajzi területeken élő 
leginkább rászoruló személyekre történő 
összpontosítást;

13. „leginkább rászoruló személyek” 
olyan természetes személyek – egyének 
vagy az e személyekből álló családok, 
háztartások vagy csoportok –, akiknek 
rászorultságát életkörülményeik (például a 
hajléktalanság) figyelembevételével vagy a 
nemzeti illetékes hatóságok által 
meghatározott objektív kritériumokkal 
összhangban, az érintettekkel konzultálva 
és az összeférhetetlenséget elkerülve, az 
említett illetékes nemzeti hatóságok által 
jóváhagyott olyan kritériumok szerint 
állapították meg, amelyek lehetővé tehetik 
a konkrét földrajzi területeken élő 
leginkább rászoruló személyekre történő 
összpontosítást;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „szociális vállalkozás”: társasági 
formájától függetlenül olyan vállalkozás 
vagy természetes személy, amely/aki

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) társasági szerződésének, 
alapszabályának, illetve bármely egyéb 
olyan alapító dokumentumának 
megfelelően, amely a székhelye szerinti 
tagállam szabályai szerint felelősséget 
vonhat maga után, elsődleges célként –
nyereség termelése helyett – a mérhető és 
kedvező szociális hatások elérését tűzi ki, 
és amely társadalmi megtérülést létrehozó 

a) társasági szerződésének, 
alapszabályának, illetve bármely egyéb 
olyan alapító dokumentumának 
megfelelően, amely a székhelye szerinti 
tagállam szabályai szerint felelősséget 
vonhat maga után, elsődleges célként –
nyereség termelése helyett – a mérhető és 
kedvező szociális vagy környezeti hatások 
elérését tűzi ki, és amely társadalmi 
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szolgáltatásokat nyújt vagy árukat hoz 
létre, és/vagy árutermelési vagy 
szolgáltatásnyújtási módja a szociális 
célkitűzését szolgálja;

megtérülést létrehozó szociális
szolgáltatásokat nyújt vagy árukat hoz 
létre, és/vagy árutermelési vagy 
szolgáltatásnyújtási módja a szociális 
célkitűzését szolgálja;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „szociális innovációk”: 
célkitűzéseiket és eszközeiket tekintve 
egyaránt szociális jellegű tevékenységek,
elsősorban olyanok, amelyek olyan új 
elképzelések (termékek, szolgáltatások és 
modellek) kifejlesztésével és 
végrehajtásával kapcsolatosak, amelyek 
egyidejűleg elégítenek ki társadalmi 
igényeket és hoznak létre új társadalmi 
kapcsolatokat vagy együttműködéseket, és 
ezáltal jótékonyak a társadalom számára, 
és fokozzák a társadalom cselekvési 
képességét;

16. „szociális innovációk”: 
célkitűzéseiket és eszközeiket tekintve 
egyaránt szociális jellegű tevékenységek, 
elsősorban olyanok, amelyek olyan új 
elképzelések (termékek, szolgáltatások, 
modellek vagy gyakorlatok vagy ezek 
kombinációi) kifejlesztésével és 
végrehajtásával kapcsolatosak, amelyek 
társadalmi igényeket elégítenek ki és új 
társadalmi kapcsolatokat vagy 
együttműködéseket hoznak létre, és ezáltal 
növelik a társadalom szerepvállalását, 
jótékonyak a társadalom számára, és 
fokozzák annak cselekvési képességét;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „szociális kísérletek”: olyan 
szakpolitikai beavatkozások, amelyek 
innovatív válaszokat nyújtanak társadalmi 
igényekre, és amelyeket kis körben, olyan 
feltételek mellett hajtanak végre, ahol 
biztosított a hatásuk értékelése, annak 
érdekében, hogy meggyőző eredmények 
esetén más helyzetben vagy szélesebb 
körben is meg lehessen ismételni az 
alkalmazásukat;

17. „szociális kísérletek”: olyan 
szakpolitikai beavatkozások, amelyek 
innovatív válaszokat nyújtanak társadalmi 
igényekre, és amelyeket kis körben, olyan 
feltételek mellett hajtanak végre, ahol 
biztosított a hatásuk értékelése, annak 
érdekében, hogy a jelenlegi 
gyakorlatokhoz képest előnyös
eredmények esetén más földrajzi vagy 
ágazati környezetben vagy szélesebb 
körben is meg lehessen ismételni az 
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alkalmazásukat;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „társadalmi befogadás”: azon 
feltételek javításának a folyamata, 
amelyek alapján az egyének és a 
csoportok részt vesznek a társadalom 
életében – az identitásuk alapján 
hátrányos helyzetűek képességeinek 
fejlesztésével, lehetőségeik bővítésével és 
méltóságuk növelésével.

Módosítás 48

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 –
meghatározott elvekkel összhangban.

Az ESZA+ célja a tagállamok támogatása a 
magas foglalkoztatási szintek, a 
munkahelyek létrehozása, az inkluzív és 
minőségi oktatás, a mindenki számára 
biztosított esélyegyenlőség, a társadalmi 
haladás és a társadalmi kohézió, a 
méltányos szociális védelem, a szegénység 
felszámolása, a képzett és ellenálló 
munkaerő biztosítása, a foglalkoztatási 
lehetőségek javítása, a társadalmi kohézió 
erősítése, a társadalmi igazságosság 
növelése, valamint a versenyképesség 
Európa-szerte történő fokozása érdekében, 
a szociális jogok európai pillérében –
amelyet az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság 2017. november 17-én hirdetett 
ki – meghatározott elvekkel, és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában szereplő 
jogokkal összhangban, amelyek 
hozzájárulnak az Európai Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
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kohéziójához.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA+ támogatja és kiegészíti a 
tagállami szakpolitikákat, valamint 
azokhoz értéket ad hozzá annak érdekében, 
hogy biztosítsa az esélyegyenlőséget, a 
munkaerőpiacra való bejutást, a 
tisztességes munkafeltételeket, valamint a 
szociális védelmet és társadalmi 
befogadást, továbbá az emberi egészség 
magas szintű védelmét.

Az ESZA+ támogatja és kiegészíti a 
tagállami szakpolitikákat, valamint 
azokhoz értéket ad hozzá annak érdekében, 
hogy biztosítsa a nemek közötti 
egyenlőséget, az esélyegyenlőséget, a 
munkaerőpiacra való bejutást, a 
tisztességes munkafeltételeket, a 
megkülönböztetésmentességet, valamint a 
szociális védelmet mindenkinek, az 
alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, beleértve a megfizethető 
energiahatékony lakhatást, valamint 
különösen a harmadik országok 
állampolgárai és a marginalizált 
közösségek befogadását, és az emberi 
egészség magas szintű védelmét.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA+ a következő egyedi 
célkitűzéseket támogatja a foglalkoztatás, 
az oktatás és a társadalmi befogadás, 
valamint az egészségügy területén, ezáltal 
a [közös rendelkezésekről szóló új 
rendelet] [4]. cikkében foglalt, „egy 
szociálisabb Európa – a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtása” tárgyú 
szakpolitikai célkitűzéshez is hozzájárulva:

(1) Az ESZA+ a következő egyedi 
célkitűzéseket támogatja a foglalkoztatás, 
az oktatás, a mobilitás, a társadalmi 
befogadás, a szegénység felszámolása, 
valamint az egészségügy területén, ezáltal 
a [közös rendelkezésekről szóló új 
rendelet] [4]. cikkében foglalt, „egy 
szociálisabb Európa – a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtása” tárgyú 
szakpolitikai célkitűzéshez is hozzájárulva:
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont

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 megfelelő és tisztességes 
foglalkoztatásba való bejutás javítása 
minden álláskereső, különösen pedig a 
fiatalok, a nők, a fogyatékossággal élő 
személyek, a tartósan munkanélküliek, 
valamint az inaktív személyek számára, 
előmozdítva a foglalkoztatást, az 
önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot, 
ezáltal biztosítva a tisztességes 
munkakörülményeket;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – ii pont

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 előrejelzése, 
valamint a méltányos munkaerő-piaci 
igényeknek való megfelelés, a 
pályamódosítás és a mobilitás érdekében 
időben történő, egyénre szabott 
segítségnyújtás és támogatás céljából;

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. az éghajlatbarát, erőforrás-
hatékony és fenntartható gazdaságba való 
átmenet a régiók igazságos átmenetről 
szóló ütemterveinek megfelelően; 
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – iii pont

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, ideértve a 
nők munkaerőpiaci részvételét, tiszteletben 
tartva az egyenlő munkáért és egyenlő 
értékű munkáért egyenlő bér elvét, a 
tisztességes létminimum biztosítása, a 
munka és a magánélet megfelelőbb 
egyensúlya, ideértve az inkluzív és nem 
szegregált minőségi koragyermekkori 
nevelés és gondozás, valamint a 
fogyatékossággal élő személyeknek és az 
időseknek nyújtott egyéb közösségi alapú 
ápolási-gondozási szolgáltatások egyenlő 
feltételek mellett történő igénybevételét, az 
egészségügyi kockázatokra is figyelmet 
fordító, egészséges és megfelelően 
kiigazított munka- és életkörnyezetet, a 
munkavállalók, a vállalkozások és a 
vállalkozók változáshoz való
zökkenőmentes alkalmazkodását, valamint 
az aktív és egészséges öregedést;

Módosítás 55

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 kulcsfontosságú  képességek és 
kulcskompetenciák– többek között a 
digitális készségek – elsajátításának 
támogatása céljából; a digitális társadalmi 
befogadás előmozdítása és az oktatásból a 
munkába való átmenet megkönnyítése;

Módosítás 56
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – v pont

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 
felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -
tanulás, ideértve a tanulási mobilitás 
előmozdítását mindenki számára;

v. a minőségi és befogadó oktatásba 
és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek 
elvégzése ‒ biztosítva, hogy nem 
szegregáltak és megfelelően kezelik a 
korai iskolaelhagyás problémáját, egyebek 
mellett második esélyt kínáló lehetőségek 
révén ‒, különösen a hátrányos helyzetű 
csoportok számára, a kisgyermekkori 
oktatástól és gondozástól az általános és a 
szakmai oktatáson és képzésen keresztül a 
felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és a 
tanulás, ideértve a tanulási mobilitás 
előmozdítását mindenki számára és az 
akadálymentesítést a fogyatékossággal élő 
személyek számára;

Módosítás 57

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 formális, nem 
formális és informális környezetben 
történő, 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 és a 
társadalmi részvételt;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – vii pont



AD\1169650HU.docx 37/62 PE628.700v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. az aktív befogadás ösztönzése, 
többek között az esélyegyenlőség és az 
aktív részvétel előmozdítása, valamint a 
foglalkoztathatóság javítása érdekében;

vii. az aktív befogadás és a teljes körű 
társadalmi részvétel ösztönzése, többek 
között az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség, a 
demokrácia és az aktív részvétel 
előmozdítása, valamint a 
munkalehetőségek és a társadalmi 
befogadás javítása érdekében;

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – viii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viii. harmadik országok állampolgárai és 
marginalizált közösségek – például a 
romák – társadalmi-gazdasági 
integrációjának előmozdítása;

viii. harmadik országok állampolgárai és 
marginalizált közösségek – például a 
romák – hosszú távú társadalmi-gazdasági 
integrációjának előmozdítása;

Módosítás 60

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; az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és 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;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. egy zöldebb, alacsony széndioxid-
kibocsátású Európa, az oktatási és képzési 
rendszereknek a készségek és a képesítések 
kiigazításához szükséges fejlesztésével, 
minden személy, többek között a 
munkaerő készségfejlesztésével, valamint 
új munkahelyek létrehozásával a 
környezethez, az éghajlathoz, az 
energiához és a biogazdasághoz 
kapcsolódó ágazatokban.

2. egy zöldebb, alacsony széndioxid-
kibocsátású Európa, az oktatási és képzési 
rendszereknek a készségek és a képesítések 
kiigazításához szükséges fejlesztésével, a 
lakosság körében a fenntartható 
fejlődéssel és életmódokkal kapcsolatos 
tájékoztatással, valamint új, magas 
színvonalú munkahelyek létrehozásával a 
környezethez, az éghajlathoz, az 
energiához és a körforgásos és
biogazdasághoz kapcsolódó ágazatokban.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA+ 2021 és 2027 közötti 
időszakra szóló teljes pénzügyi 
keretösszege folyó áron 101 174 000 000 
EUR.

(1) Az ESZA+ 2021 és 2027 közötti 
időszakra szóló teljes pénzügyi 
keretösszege változatlan árakon 
118 861 000 000 EUR.

Módosítás 63

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 64

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A megosztott irányítás keretébe 
tartozó ESZA+ ág égisze alatt végrehajtott 
valamennyi program, továbbá a 
foglalkoztatásra és szociális innovációra 
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.

(1) A megosztott irányítás keretébe 
tartozó ESZA+ ág égisze alatt végrehajtott 
valamennyi program, továbbá a 
foglalkoztatásra és szociális innovációra 
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, etnikai
vagy társadalmi származásra, vallásra 
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életorra vagy szexuális irányultságra 
alapuló megkülönböztetés nélkül. A 
forrásokat a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés elveivel összhangban kell 
elosztani.

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok és a Bizottság 
különösen azokat az egyedi célzott 
fellépéseket támogatják, amelyek a nők 
munkával töltött életszakaszának 
növelésére, az „egyenlő vagy azonos 
értékű munkáért egyenlő bért” elv 
tiszteletben tartására és legalább a 
tisztességes bérezés biztosítására, valamint 
a szakmai előmenetelük fokozására, a 
szegénység feminizációja elleni 
küzdelemre, az oktatásban és képzésben, a 
munkaerőpiacon és máshol tapasztalható 
nemi alapú szegregáció és nemi 
sztereotípiák csökkentésére, valamint arra 
irányulnak, hogy mindenki számára 
elősegítsék a munka és a magánélet 
közötti egyensúly megteremtését, ideértve 
a gondozási feladatok nemek közötti 
arányosabb megosztását. 
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok a programozás 
valamennyi szakaszába ‒ az operatív 
programok prioritásainak 
megfogalmazásától kezdve a 
megvalósításon át a nyomon követésig és 
értékelésig ‒ beépítik a nemi dimenziót, és 
egyedi célértékek és a kapcsolódó 
költségvetési juttatások meghatározása 
révén még inkább elkötelezik magukat a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés iránt. A 
nemek közötti esélyegyenlőségre 
vonatkozó költségvetés-tervezést az 
esélyegyenlőségi politika fontos 
eszközének kell tekinteni annak 
érdekében, hogy átláthatóvá váljanak a 
nők és a férfiak egyenlő arányú részvétele 
terén tapasztalható hiányosságok, ezzel 
erősítve az ESZA+ keretében a nemek 
közötti egyenlőséget. 

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentesség elvének 
érvényesítése révén, az 1303/2013/EU 
rendelet 7. cikkében említetteknek 
megfelelően előmozdítják az 
esélyegyenlőséget mindenki számára, 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron, nemi 
jellemzőkön, nemi önkifejezésen és nemi 
identitáson vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés nélkül. Az 
ESZA+ révén a tagállamok és a Bizottság 
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támogatják továbbá az olyan konkrét 
intézkedéseket, amelyek célja a 
megkülönböztetés minden formája elleni 
küzdelem, valamint a fogyatékkal élő és a 
többszörös megkülönböztetéssel 
szembesülő személyek hozzáférésének 
javítása, ezáltal növelve a társadalmi 
befogadást és csökkentve az 
egyenlőtlenségeket. 

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok és a Bizottság az 
ESZA+ bármely célkitűzésén belül 
támogatják az (1) bekezdésben említett 
elvek előmozdítására irányuló egyedi 
célzott intézkedéseket is, például a 
bentlakásos/intézményi gondozás helyett a 
családi és közösségi gondozásra való 
átállást.

(2) A tagállamok és a Bizottság az 
ESZA+ bármely célkitűzésén belül 
támogatják az (1)‒(1c) bekezdésben 
említett elvek előmozdítására irányuló 
egyedi célzott intézkedéseket, valamint a 
nemzeti stratégiák és cselekvési tervek 
kidolgozását is, például a hozzáférhetőség 
javítását mindenki számára és az 
intézményi gondozás helyett a családi és 
közösségi gondozásra való átállást.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásokat olyan 
beavatkozásokra összpontosítják, amelyek 
a nemzeti reformprogramjaikban, az 
európai szemeszterben, valamint az 
EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdésével és 
148. cikkének (4) bekezdésével
összhangban elfogadott országspecifikus 
ajánlásokban meghatározott kihívásokkal 
foglalkoznak, és figyelembe veszik a 
szociális jogok európai pillérében 

A tagállamok a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásokat olyan 
beavatkozásokra összpontosítják, amelyek 
a nemzeti, regionális és helyi szinten az 
EUMSZ 151. cikkével, a felülvizsgált 
Európai Szociális Chartával (ETS 163. 
sz.) összhangban meghatározott társadalmi 
kihívásokkal, valamint a szociális jogok 
európai pillérében meghatározott elvekkel
és jogokkal foglalkoznak.
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meghatározott elveket és jogokat.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és adott esetben a Bizottság 
előmozdítják a szinergiákat és 
gondoskodnak az ESZA+ és más uniós 
alapok, programok és eszközök, például az 
Erasmus, a Menekültügyi és Migrációs 
Alap, valamint a reformtámogatási 
program – többek között a reformösztönző 
eszköz és a technikai támogatási eszköz –
közötti koordinációról, kiegészítő jellegről 
és koherenciáról, úgy a tervezési 
szakaszban, mint a végrehajtás során. A 
tagállamok és adott esetben a Bizottság 
optimalizálják a koordinációs 
mechanizmusokat az erőfeszítések 
megkettőződésének elkerülése és a 
végrehajtásért felelős személyek közötti 
szoros együtt működés biztosítása 
érdekében, hogy koherens és egyszerűsített 
támogatási intézkedéseket lehessen 
megvalósítani.

A tagállamok és adott esetben a Bizottság 
előmozdítják a szinergiákat és 
gondoskodnak az ESZA+ és más uniós 
alapok, programok és eszközök, például az 
ERFA, az InvestEU, a Jogok és értékek 
eszköz, az Erasmus, a Menekültügyi és 
Migrációs Alap, valamint a 
reformtámogatási program – többek között 
a reformösztönző eszköz és a technikai 
támogatási eszköz – közötti koordinációról, 
kiegészítő jellegről és koherenciáról, úgy a 
tervezési szakaszban, mint a végrehajtás 
során. A tagállamok és adott esetben a 
Bizottság optimalizálják a koordinációs 
mechanizmusokat az erőfeszítések 
megkettőződésének elkerülése és a 
végrehajtásért felelős irányító hatóságok
közötti szoros együtt működés biztosítása 
érdekében, hogy integrált 
megközelítéseket, koherens és 
egyszerűsített támogatási intézkedéseket 
lehessen megvalósítani.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaikból 
megfelelő összeget rendelnek az EUMSZ 
121. cikkének (2) bekezdésével és 148. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban 
elfogadott országspecifikus ajánlásokban 
és az európai szemeszterben 
meghatározott olyan kihívások kezelésére, 

törölve
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amelyek a 4. cikkben foglaltak szerint az 
ESZA+ hatálya alá tartoznak.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 
25 %-át a társadalmi befogadás területére 
vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének 
vii–xi. pontjában meghatározott egyedi 
célkitűzésekhez – például harmadik 
országok állampolgárai társadalmi-
gazdasági integrációjának
előmozdításához – rendelik.

(3) A tagállamok a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 30%-
át a társadalmi befogadás területére 
vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének 
vii–x. pontjában meghatározott egyedi 
célkitűzésekhez – például harmadik 
országok állampolgárai társadalmi-
gazdasági befogadásának előmozdításához 
– rendelik.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásaik legalább 2 %-át 
az anyagi depriváció kezelésének a 4. cikk 
(1) bekezdésének xi. pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez 
rendelik.

A tagállamok a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásaik legalább 4%-át a 
legrászorultabbak társadalmi 
befogadásának és az anyagi depriváció 
kezelésének a 4. cikk (1) bekezdésének xi. 
pontjában meghatározott egyedi 
célkitűzéséhez rendelik.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tagállamok, ahol a nem 
foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 
képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 
közötti fiatalok aránya 2019-ben az 

A tagállamok a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásaik legalább 5%-át a 
fiatalok foglalkoztatását és az iskola és a 
munka közötti átmenetet támogató célzott 



PE628.700v02-00 44/62 AD\1169650HU.docx

HU

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.

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. 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, vagy ha a 
foglalkoztatásban, oktatásban vagy 
képzésben nem részesülők (NEET) aránya 
meghaladja a 15%-ot, vagy ha a fiatalok 
munkanélküliségi rátája meghaladja a 
15%-ot, a programozási időszakban a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-
forrásaik legalább 15%-át a fent említett 
intézkedésekhez és strukturális 
reformintézkedésekhez rendelik.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2026 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás szerinti 
ESZA+-erőforrások a [közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] [14.]. 
cikke szerinti időközi programozásakor 
azok a tagállamok, ahol a nem 
foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 
képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 
közötti fiatalok aránya 2024-ben az 
Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 
átlagot, a 2026 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-forrásaik legalább 10 %-át az 
említett intézkedésekhez rendelik.

A 2026 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás szerinti 
ESZA+-erőforrások a [közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] [14.]. 
cikke szerinti időközi programozásakor 
azok a tagállamok, ahol a nem 
foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 
képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 
közötti fiatalok aránya 2024-ben az 
Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 
átlagot, vagy ha a NEET-rátájuk 
meghaladja a 15%-ot, a 2026 és 2027 
közötti időszakra vonatkozó, megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik 
legalább 15%-át az említett 
intézkedésekhez rendelik.

Módosítás 76
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásaik legalább 10%-át 
az európai gyermekgarancia program 
végrehajtásához rendelik annak 
biztosítása érdekében, hogy a gyermekek 
egyenlő feltételek mellett részesüljenek 
ingyenes egészségügyi ellátásban, 
ingyenes oktatásban, ingyenes 
gyermekgondozásban, és megfelelő 
lakhatás és táplálkozás legyen biztosított 
számukra.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első és a második albekezdésben 
meghatározott feltételeket teljesítő legkülső 
régiók programjaikban a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik 
legalább 15 %-át az első albekezdésben 
meghatározott célzott intézkedésekhez 
rendelik. Ezt a juttatást figyelembe kell 
venni az első és a második albekezdésben 
meghatározott nemzeti szintű minimális 
százalékos aránynak való megfelelés 
ellenőrzésekor.

Az első és a második albekezdésben 
meghatározott feltételeket teljesítő legkülső 
régiók programjaikban a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik 
legalább 20 %-át az első albekezdésben 
meghatározott célzott intézkedésekhez 
rendelik. Ezt a juttatást figyelembe kell 
venni az első és a második albekezdésben 
meghatározott nemzeti szintű minimális 
százalékos aránynak való megfelelés 
ellenőrzésekor. Ez a juttatás nem 
helyettesíti a legkülső régiók 
infrastruktúrájához és fejlesztéséhez 
szükséges forrásokat.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk 
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Az alapvető jogok tiszteletben tartása

A tagállamok és a Bizottság az alapok 
végrehajtása során biztosítják az alapvető 
jogok tiszteletben tartását és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának betartását. Az 
olyan intézkedések során felmerülő 
költségek, amelyek nincsenek 
összhangban az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával, a közös rendelkezésekről 
szóló xx/xx rendelet 58. cikkének (2) 
bekezdése és a felhatalmazáson alapuló 
240/2014/EU bizottsági rendelet szerint 
nem számolhatók el. 

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Partnerség Partnerség és többszintű kormányzás

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok gondoskodnak 
a szociális partnereknek és a civil 
társadalmi szervezeteknek a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-ág által 
támogatott foglalkoztatási, oktatási és 
szociális befogadási politikák 
megvalósításában való megfelelő
részvételéről.

(1) Az egyes tagállamok a közös 
rendelkezésekről szóló xx/xx rendelet 6. 
cikkének és a felhatalmazáson alapuló 
240/2014/EU bizottsági rendeletnek 
megfelelően gondoskodnak a helyi és 
regionális önkormányzatoknak, a 
szociális partnereknek, a civil társadalmi 
szervezeteknek és a szolgáltatásokat 
igénybe vevőknek az ESZA+ stratégiai 
irányításában, a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-ág által támogatott 
valamennyi politika programozásának 
minden szakaszában való érdemi 
részvételéről ‒ az operatív programok 
prioritásainak megfogalmazásától kezdve 
a megvalósításon át a nyomon követésig 
és értékelésig. Ennek magában kell 
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foglalnia a szociális partnerek 
kapacitásépítésére irányuló célzott 
megközelítést, összhangban a szociális 
párbeszéd új kezdetéről szóló, 2016. évi 
négyoldalú nyilatkozattal.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az egyes 
programokban megfelelő összeget 
rendelnek a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásokból a szociális 
partnerek és a civil társadalmi szervezetek 
kapacitásépítéséhez.

(2) A tagállamok az egyes 
programokban a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-források legalább 2%-át a 
helyi és regionális hatóságok, a szociális 
partnerek és a társadalmi szervezetek 
nemzeti és európai szintű 
kapacitásépítéséhez rendelik.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (4) bekezdésében említett 
forrásokat külön prioritás vagy program 
keretében programozzák.

A 7. cikk (4) bekezdésében említett 
forrásokat külön prioritás vagy program 
keretében programozzák. E prioritás vagy 
program társfinanszírozási aránya 85%.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve

A releváns országspecifikus ajánlások 
támogatása

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

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok támogatják a 
szociális innovációval és a szociális 
kísérletekkel kapcsolatos intézkedéseket, 
és/vagy megerősítik az állami hatóságokat, 
a szociális partnereket, a szociális 
vállalkozásokat és a civil társadalmat, 
például a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiákat megtervező és végrehajtó helyi 
akciócsoportokat bevonó partnerségekre 
alapuló, alulról építkező megközelítéseket, 
valamint a konkrét csoportok – többek 
között a leginkább rászorulók –
szükségleteinek kezelésére irányuló 
tematikus intézkedéseket.

Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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



AD\1169650HU.docx 49/62 PE628.700v02-00

HU

kiigazítását vagy átvételét.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 38. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben foglalt 
mutatók módosítására vonatkozóan, 
amennyiben ezt szükségesnek ítéli a 
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 88

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 89

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, előmozdítsa a 
függetlenséget és a személyes fejlődést, és 
elejét vegye megbélyegzésüknek.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészítendő az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
ösztönzőkkel vagy pszichológiai 
motivációval is, amelyek célja a leginkább 
rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.
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Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 92

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 – kidolgozása és 
nyújtása a munkavállalók, a munkaadók és 
a munkanélküliek számára az integrált 
európai munkaerőpiacok létrehozására 
figyelemmel, hogy betölthetők legyenek 
bizonyos ágazatok, szakmák, országok, 
határ menti régiók üres álláshelyei, 
valamint konkrét csoportok (pl. a határt 
átlépő munkavállaló, valamint a 
veszélyeztetett helyzetben lévő személyek) 
számára;

Módosítás 93

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

da) az állami foglalkoztatási 
szolgálatok, a civil társadalom és a 
szociális partnerek közötti, határon 
átnyúló partnerségek támogatása a 
határon átnyúló munkaerőpiac, valamint 
a társadalmilag igazságos feltételek 
mellett megvalósuló határon átnyúló 
mobilitás előmozdítása érdekében; 

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 95

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 97

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. határon átnyúló partnerségek és 
támogató szolgáltatások, amelyek 
tájékoztatást, tanácsadást és 
munkaközvetítést biztosítanak a 
munkavállalók – köztük a 
tanulószerződéses tanulók, a gyakornokok 
és az ingázók –, valamint az álláskeresők 
és a munkaadók számára a határ menti 
régiókban;

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk

Irányítás

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

(2) A Bizottság a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottsággal, a Szociális Védelmi 
Bizottsággal, a Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottsággal, 
a munkakapcsolatokkal foglalkozó 
főigazgatói csoporttal és a munkavállalók 
szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó 
bizottsággal létrehozza a szükséges 
kapcsolatokat annak biztosítása 
érdekében, hogy rendszeresen és 
megfelelően tájékoztassa őket a program 
végrehajtásának eredményeiről. A 
Bizottság a program szempontjából 
releváns stratégiákkal, eszközökkel és 
fellépésekkel foglalkozó többi bizottságot 
is tájékoztatja. 

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

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – a pont – -iii a pont (új)
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iiia. A hatékony kockázati 
kommunikációt szolgáló készségek és 
eszközök kifejlesztésének támogatása

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. Az egészségügy és az ellátás 
digitális átalakulásának támogatása

ii. Az egészségügy és az ellátás 
digitális átalakulásának és a hálózatépítés 
fejlesztésének támogatása

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont – -iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. Az egészségügyi szolgáltatások 
átalakítása, amely során a személyek, a 
tartózkodási hely és az egészségügyi 
ellátás közelsége áll a központban (pl. A 
közeli szolgáltatások, a kezdeményező 
gyógyászat, a kórházi és területi hálózatok 
közötti integráció, a közbenső ellátás, az 
integrált palliatív ellátás, az ellátás 
emberségesebbé alakítása)

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont – -iii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib. Az egyenlőtlenségek megelőzése 
(például a hátrányos 
helyzetű/veszélyeztetett csoportok 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
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elősegítése, a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem, a nemi sajátosságokat is 
figyelembe vevő orvoslás, az egyenlőséget 
biztosító módszertanok és eszközök, az 
újonnan érkező külföldiek befogadása, 
esélyegyenlőség, a szexuális egészség és az 
aktív öregedés támogatása révén)

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont – -iii c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiic. A polgári szerepvállalás 
erősítésének és az egészségügyi ágban 
történő közösségi részvételnek a 
támogatása (például az 
egészségtudatosság, a polgári részvétel és 
az állami és harmadik szektorbeli 
szervezetek közötti együttműködés, a 
veszélyeztetett személyek munkaerőpiaci 
beilleszkedése, a nemi alapú erőszak, 
valamint a szegénység mint társadalmi 
tényező/egészségügyi kockázat elleni 
küzdelem ösztönzése által)

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. Az egészségügyi rendszer jövőbeli 
kihívásaira reagáló megközelítések 
kidolgozása és végrehajtása.

iv. Az egészségügyi rendszer jövőbeli 
kihívásaira reagáló megközelítések, 
például multidiszciplináris megközelítést 
alkalmazó releváns modellek kidolgozása 
és végrehajtása.

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont
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i. a tagállamok között olyan bevált 
gyakorlatok átadása, kiigazítása és
szélesebb körben való terjesztése révén, 
amelyek igazolható uniós hozzáadott 
értékkel rendelkeznek;

i. a tagállamok között olyan bevált 
gyakorlatok megosztása, átadása, 
kiigazítása és szélesebb körben való 
terjesztése révén, amelyek igazolható uniós 
hozzáadott értékkel rendelkeznek;

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a program végrehajtásához 
kapcsolódó iránymutatást, információkat és 
segítségnyújtást biztosító nemzeti 
kapcsolattartók;

iv. a program végrehajtásához 
kapcsolódó iránymutatást, információkat és 
segítségnyújtást biztosító regionális, 
régiók feletti és nemzeti kapcsolattartók;

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés
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(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói és a munkáltatói
szervezeteket uniós szinten képviselő 
minden szervezet egy-egy képviselője.

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

Módosítás 109

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés
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A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Ha bizonyos eredmények nem 
lehetségesek, ezeknél az eredményeknél 
nem kell adatokat gyűjteni és közölni.

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

Módosítás 112

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha nem gyűjtenek ezekhez a mutatókhoz 
adatnyilvántartásokból adatokat, a mutatók 
értékeit a rendelkezésre álló információk 
alapján a kedvezményezett becslésével is 
meg lehet állapítani. Az adatokat a 
résztvevők önkéntes alapon szolgáltatják. 
Az adatok közlésének megtagadása nem 
jár negatív következményekkel a 
résztvevők vagy a projektvezetők számára.

Módosítás 113

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b pont – 1 bekezdés – 6 a franciabekezdés (új)
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– 18 év alatti résztvevők.

Módosítás 115

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.

Az összegyűjtött személyes adatokat 
nemek szerinti bontásban kell megadni 
(nő, férfi, nembináris). Amennyiben az 
eredmények nem relevánsak, a szóban 
forgó adatokat nem szükséges felvenni és 
továbbítani. Az összes gyűjtött adatot 
anonim módon veszik fel. Az adatokat a 
résztvevők önkéntes alapon szolgáltatják. 
Az adatok közlésének megtagadása nem 
jár negatív következményekkel a 
résztvevők vagy a projektvezetők számára.

Közös teljesítménymutatók:

– rászoruló személyek (például 
munkanélküliek, tartósan munkanélküli 
személyek, fogyatékossággal élő 
személyek, hajléktalanok, gyermeküket 
egyedül nevelő szülők, harmadik országok 
állampolgárai, kisebbségi csoportok stb.)

– 18 év alatti gyermekek

– 30 év alatti személyek

– 54 év feletti személyek
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