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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
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek 
a nemzeti és/vagy uniós támogatásra 
ajánlott, prioritást élvező beruházási 
projektek felvázolására és koordinálására 
irányulnak, az éves nemzeti 
reformprogramokkal együtt terjesztik elő. 
Ezenkívül az uniós finanszírozást koherens 
módon kell felhasználni, és maximalizálni 
kell az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai 
Szociális Alap Pluszból, az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapból, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból, az európai beruházásstabilizáló 
funkcióból és adott esetben az InvestEU 
Alapból származó pénzügyi támogatás 
társadalmi hozzáadott értékét.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 3

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

(3a) Az uniós kohéziós politika 
hozzáadott értéke különösen a helyalapú 
területi dimenzióra vonatkozó 
megközelítésben, a többszintű 
irányításban, a többéves tervezésben, 
valamint a közös és mérhető 
célkitűzésekben, az integrált fejlesztési 
megközelítésben és a közigazgatási 
kapacitások terén érvényes európai 
szabványok felé történő konvergenciában 
rejlik.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

vezérelvként alkalmazandó fenntartható 
fejlesztés irányába, beleértve a 
finanszírozási eszközöket is. Az ESZA+ 
hozzájárul a fenntartható fejlesztési célok 
teljesítéséhez a relatív szegénység felére 
csökkentése és a szegénység szélsőséges 
formáinak felszámolása, minőségi és 
befogadó oktatás, nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása, tartós, inkluzív 
és fenntartható gazdasági növekedés, 
valamint a teljes körű, produktív és 
tisztességes foglalkoztatás előmozdítása 
mindenki számára és az egyenlőtlenség 
csökkentése érdekében.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A gazdasági globalizáció, a 
gazdasági válságok és megszorító 
intézkedések, 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.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása a tagállamok központi 
foglalkoztatási szolgálatai közötti és a 
Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon, kiváló 
minőségű társadalmi feltételekkel történő 
megvalósítása a tagállamok központi 
foglalkoztatási szolgálatai közötti, 
valamint a szociális partnerekkel és a 
Bizottsággal való szorosabb 
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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.

együttműködés biztosítása révén. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 
hálózatnak, a szociális partnerekkel együtt, 
támogatnia kell a kiváló minőségű 
társadalmi feltételeket és az 
információhoz való könnyű hozzáférést a 
mobil munkavállalók számára. Az ESZA+ 
alkalmazási körébe tartozik a célzott 
mobilitási programok kialakítása és 
támogatása annak érdekében, hogy a feltárt 
munkaerőpiaci hiányok esetében a 
minőségi üres álláshelyeket be lehessen 
tölteni. 

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

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;

Or. en
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Módosítás 12

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;

Or. en

Módosítás 13

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 
alkalmazásukat;

Or. en
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Módosítás 14

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 méltányos 
szociális védelem, képzett és ellenálló 
munkaerő biztosítása, a foglalkoztatási 
lehetőségek javítása, a társadalmi kohézió 
erősítése, a társadalmi igazságosság 
javítása, valamint a versenyképesség 
Európa-szerte történő növelése érdekében, 
a szociális jogok európai pillérében –
amelyet az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság 2017. november 17-én hirdetett 
ki – meghatározott elvekkel összhangban.

Or. en

Módosítás 15

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 munkanélküli, különösen pedig a 
fiatalok, a nők, a fogyatékossággal élők és 
a tartósan munkanélküliek, valamint az 
inaktív személyek számára, és a szociális 
gazdaság előmozdítása;

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – iii pont
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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, tisztességes 
létminimum biztosítása, a munka és a 
magánélet megfelelőbb egyensúlya, 
ideértve az inkluzív és nem szegregált 
minőségi koragyermekkori nevelés és 
gondozás, valamint a fogyatékossággal 
élőknek 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 
munkakörnyezetet, a munkavállalók, a 
vállalkozások és a vállalkozók változáshoz 
való alkalmazkodását, valamint az aktív és 
egészséges öregedést;

Or. en

Módosítás 17

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 kompetenciák és 
képességek – többek között a digitális 
készségek – elsajátításának támogatása 
céljából;

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – v pont
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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, nem szegregált és 
befogadó oktatásba és képzésbe való 
egyenlő bejutás és ezek elvégzése, 
különösen a hátrányos helyzetű csoportok 
számára, a kisgyermekkori oktatástól és 
gondozástól többek között a színvonalas
oktatáson és képzésen keresztül a 
felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -
tanulás, ideértve a tanulási mobilitás 
előmozdítását mindenki számára;

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – vii pont

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

Or. en

Módosítás 20

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;

Or. en
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 761 000 000 EUR a 
foglalkoztatásra és szociális innovációra 
vonatkozó ág végrehajtására;

a) 920 000 000 EUR a 
foglalkoztatásra és szociális innovációra 
vonatkozó ág végrehajtására;

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 413 000 000 EUR az egészségügyi 
ág végrehajtására.

b) 450 000 000 EUR az egészségügyi 
ág végrehajtására.

Or. en

Módosítás 23

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.

Or. en

Módosítás 24

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

törölve

Or. en

Módosítás 25

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.

Or. en
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Módosítás 26

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.

Azon felül, hogy a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-források legalább 30%-át 
a 4. cikk (1) bekezdésének vii‒x. 
pontjában foglalt egyedi célkitűzésekhez 
rendelik, a tagállamok a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-forrásaik 
legalább 4%-át a leginkább rászorulók 
társadalmi befogadása és/vagy az anyagi 
depriváció kezelésének a 4. cikk (1) 
bekezdésének x. és xi. pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez 
rendelik.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésének x. pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzéshez 
rendelt és a leginkább rászorulókra 
irányuló források figyelembe vehetők az e 
bekezdés első albekezdésében 
meghatározott, legalább 2 %-os minimális 
juttatásnak való megfelelés ellenőrzése 
során.

törölve

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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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 rendelet 6. 
cikkének és a felhatalmazáson alapuló 
240/2014/EU bizottsági rendeletnek 
megfelelően gondoskodnak a szociális 
partnereknek, a civil társadalmi 
szervezeteknek és a kedvezményezettek 
képviselőinek a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-ág által támogatott 
foglalkoztatási, oktatási és szociális 
befogadási politikák előkészítésében, 
programozásában, megvalósításában, 
nyomon követésében és értékelésében való 
érdemi és inkluzív részvételéről.

Or. en

Módosítás 29

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 önkormányzatok, a 
szociális partnerek és a civil társadalmi 
szervezetek nemzeti és európai szintű
kapacitásépítéséhez rendelik.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

forrásokat külön prioritás vagy program 
keretében programozzák. E prioritás vagy 
program társfinanszírozási aránya 85%.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A releváns országspecifikus ajánlások 
támogatása

A helyi és regionális kihívások kezelése

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A konkrét helyi és regionális társadalmi
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket külön prioritások keretében 
programozzák.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok támogatják a 
szociális innovációval és a szociális 

(1) A tagállamok támogatják a 
szociális innovációval és a szociális 
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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.

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 embercsoportok, 
többek között a leginkább rászorulók 
szükségleteinek kezelésére irányuló 
tematikus intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 34

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, 
kiigazítását vagy átvételét.

Or. en

Módosítás 35

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás a leginkább rászoruló személyek 
számára közvetlenül vagy pedig 
közvetetten, elektronikus utalványok vagy 
kártyák formájában 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. 

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 39

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.

Or. en
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) iránymutatás nyújtása a szociális 
jogok európai pillérének és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete fenntartható 
fejlesztési céljainak végrehajtásához 
szükséges szociális infrastruktúra (többek 
között lakhatás, gyermekgondozás, 
valamint oktatás és képzés, egészségügyi 
ellátás és hosszú távú gondozás, valamint 
közösségvezérelt fejlesztési stratégiák) 
kidolgozásához;

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottság a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottsággal, a Szociális Védelmi 
Bizottsággal, a Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottsággal, 
a munkakapcsolatokért felelős 
főigazgatók csoportjával és a 
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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. 

Or. en

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A foglalkoztatásra és a szociális 
innovációra vonatkozó ág keretében 
végrehajtott intézkedések eredményeiről 
rendszeres jelleggel és megfelelő 
formában tájékoztatást kell nyújtani az 
Európai Parlament, a Tanács, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint 
a Régiók Bizottsága, továbbá a szociális 
partnerek és a nagyközönség számára, a 
nevezett eredmények uniós szintű 
hatásának, fenntarthatóságának és 
hozzáadott értékük maximalizálásának 
érdekében. 

Or. en

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. A hatékony 
kockázatkommunikációt szolgáló 
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készségek és eszközök kifejlesztésének 
támogatása

Or. en

Módosítás 49

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

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

Or. en

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. Az egészségügyi szolgáltatásoknak 
a személyközpontúság és az egészségügyi
ellátás áttelepítése és közelsége irányába 
történő átalakítása (pl. lakosságközeli 
szolgáltatások, megelőző gyógyszerek, a 
kórházi és területi hálózatok közötti 
integráció, közbenső ellátás, integrált 
palliatív ellátás, az ellátás emberségesebbé 
alakítása)

Or. en

Módosítás 51

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

iiib. Az egyenlőtlenségek megelőzése 
(például a hátrányos 
helyzetű/veszélyeztetett csoportok 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
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)

Or. en

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiic. A polgárok szerepvállalása 
növelésének és az egészségügyi ágban 
történő közösségi részvételnek a 
támogatása (például az 
egészségtudatossággal kapcsolatos polgári 
részvétel és az állami és harmadik 
szektorbeli szervezetek közötti 
együttműködés ösztönzése, a 
veszélyeztetett személyek munkaerőpiaci 
beilleszkedése, a nemi alapú erőszak 
elleni küzdelem, valamint a szegénység 
társadalmi tényezőként/egészségügyi 
kockázatként történő megkülönböztetése 
révén)

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b) pont – iv alpont
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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.

Or. en

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

Or. en

Módosítás 55

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;

Or. en
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Módosítás 56

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 
c) pontja szerinti képviselőjét, továbbá 
minden tag esetében kinevez egy póttagot 
is. A póttag a tag távollétében 
automatikusan jogosult az eljárásban való 
részvételre.

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 

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

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. 

Or. en

Módosítás 59

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.

Or. en

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 18 év alatti résztvevők.

Or. en

Módosítás 62

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. 

A személyes adatokat nemek szerinti 
bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris). Amennyiben az eredmények 
nem relevánsak, a szóban forgó adatokat 
nem szükséges felvenni és továbbítani. Az 
összes gyűjtött adatot anonim módon 
dolgozzák 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, beleértve a tartósan 
munkanélküli személyeket is, 
fogyatékossággal élő személyek, 
lakóhellyel nem rendelkezők, 
gyermeküket egyedül nevelő szülők, 
harmadik országok állampolgárai, 
kisebbségi csoportok stb.)

– 18 év alatti gyermekek

– 30 év alatti személyek
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– 54 év feletti személyek

Or. en
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