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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Szociális Alap (ESZA) az Európai Unió elsődleges eszköze a minőségi 
munkahelyek támogatására és a tisztességesebb álláslehetőségek biztosítására az Unió 
valamennyi polgára számára. Az alap Európa humántőkéjébe – munkavállalóiba, fiataljaiba és 
valamennyi álláskeresőjébe – való beruházás révén fejti ki hatását.

Az Európai Bizottság 2018. május 29-én fogadta el az új Európai Szociális Alap Pluszról 
(ESZA+) szóló javaslatát, amely összevonja a meglévő Európai Szociális Alapot (ESZA) az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel (IFK), a leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alappal (FEAD), a foglalkoztatás és a szociális innováció európai 
uniós programjával (EaSI) és az EU egészségügyi programjával. Az ESZA+ egyike az 
európai strukturális és beruházási alapokat (esb-alapokat) alkotó számos strukturális alapnak.

Az előadó támogatja azt az elgondolást, hogy az ESZA+ továbbra is játsszon kulcsszerepet az 
új és minőségi munkahelyek létrehozásának támogatásában, valamint a társadalmi befogadás 
előmozdításában, különösen a hátrányos helyzetű csoportok, például a fiatalok, a tartósan 
munkanélküliek és a fogyatékossággal élő személyek számára.

Az előadó üdvözli azt a rendelkezést, amely szerint az erre szánt pénzügyi keretösszeg 25%-át 
fordítsák a társadalmi befogadásra, 2%-át pedig az anyagi nélkülözés megszüntetésére, és 
üdvözli továbbá, hogy 10%-ot fordítsanak a fiatalok foglalkoztatására a NEET-fiatalok magas 
számával küzdő országokban. Az előadó ezen egyedi fellépések jelentőségének elismerése 
mellett hangsúlyozza az ESZA hagyományos célkitűzéseinek – az aktív foglalkoztatás, 
oktatás és képzés támogatása, elsősorban aktív mukaerőpiaci politikák révén – fontosságát is, 
amelyeknek továbbra is kulcsszerepet kell kapniuk az új ESZA+ alapban. 

Az előadó elismeri az intelligens szakosodáshoz szükséges készségek fejlesztésének
fontosságát olyan egész életen át tartó tanulási és képzési modellek révén, amely a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok mellett a tanárokat, 
oktatókat, mentorokat, instruktorokat, valamint vállalkozókat és kutatókat célozza.

Az előadó úgy véli, hogy a jogszabály szövegében kedvezményezettként és irányító 
hatóságként egyaránt jobban el kell ismerni a régiók egyértelmű szerepét a javaslatban foglalt 
célkitűzések eredményességének garantálása, valamint az ESZA+ és a tágabb kohéziós és 
regionális szakpolitika és annak finanszírozási eszközei közötti megfelelő koordináció 
biztosítása érdekében.

Az előadó üdvözli a Bizottságnak a szabályozási keret egyszerűsítésére irányuló szándékát, és 
úgy véli, hogy az ESZA+ és a többi strukturális alap (különösen az ERFA és a Kohéziós 
Alap) közötti szinergiák és koordináció fontos tényezőt jelent a jobb eredményesség és 
fokozott hatékonyság szempontjából az ESZA+ célkitűzéseinek elérése során.

A Bizottság javaslata összekapcsolja egymással az európai szemesztert, az országspecifikus 
ajánlásokat és az ESZA+ beruházásait. Az előadó elismeri az európai szemeszter és az 
országspecifikus ajánlások fontosságát, amelyek megteremtik a beruházások 
programozásának hátterét. Úgy véli azonban, hogy megfelelő rugalmasságot kell biztosítani 
az irányító hatóság szintjén, nemzeti és regionális szinten egyaránt, a prioritások és a 
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beruházásokat igénylő területek kijelölésére, emellett jobban meg kell határozni a kohéziós 
politika és az európai szemeszter közötti viszonyt annak érdekében, hogy ez utóbbi egy 
fokozottan szociális és területi dimenzióval egészüljön ki.

E tekintetben az előadó úgy véli továbbá, hogy biztosítani kell az országspecifikus jelentések 
és az ESZA+ közötti kapcsolat összhangját és koordinációját a szociális jogok európai 
pillérében meghatározott elvekkel és jogokkal, amelyeket ténylegesen figyelembe kell venni 
és végre kell hajtani.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 46. 
cikke d) pontjára, 149. cikkére, 153. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjára, 164. cikkére, 
168. cikkének (5) bekezdésére, 175. 
cikkének (3) bekezdésére és 349. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 46. 
cikke d) pontjára, 149. cikkére, 153. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjára, 164. cikkére, 
168. cikkének (5) bekezdésére, 174. 
cikkére, 175. cikkének (3) bekezdésére és 
349. cikkére,

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A „közösségvezérelt helyi 
fejlesztés” beruházási prioritás alapján 
nyújtott támogatás az e rendeletben 
meghatározott valamennyi célkitűzéshez 
hozzájárulhat. Az ESZA+ által támogatott 
közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiáknak befogadóknak kell lenniük 
a területen élő hátrányos helyzetű 
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személyek tekintetében, mind a helyi 
akciócsoportok irányítása, mind a 
stratégia tartalmát illetően. Az ESZA 
támogathat közösségvezérelt helyi 
fejlesztési stratégiákat városi és vidéki 
területeken, valamint integrált területi 
beruházásokat (ITI) is.

Módosítás 3

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 célkitűzések elérése 
érdekében 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 partnerség 
keretében kell kidolgozni, 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, Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az 
európai beruházásstabilizáló funkció és 
adott esetben az InvestEU által támogatott 
programokból biztosított pénzügyi 
támogatások hozzáadott értékét.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
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.

(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 
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 nemzeti, regionális és helyi 
szinten 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 az Unión belül a felfelé 
irányuló társadalmi konvergenciát és 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 program európai 
dimenziójának megerősítése érdekében az 
ESZA+-nak továbbra is támogatnia kell a 
transznacionális platformján belüli 
tevékenységeket.
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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 társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségek, a globalizáció, a 
migrációs hullám és az ehhez társuló 
integrációs kihívások kezelése, a tiszta 
energiára való átállás, a technológiai 
változások, a demográfiai fejlődés, az 
oktatáshoz és digitalizációhoz való 
egyenlőtlen hozzáférés, 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 munkaerőpiac – többek 
között a színvonalas oktatás és képzés és 
az egész életen át tartó tanulás –
befogadóbbá tételével, illetve – például a 
munkaerő önkéntes mobilitásán keresztül 
is – a foglalkoztatási, oktatási és szociális 
politika javításával az Uniónak fel kell 
készülnie a jelenlegi és jövőbeli 
kihívásokra.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A(z) [az új költségvetési rendelet] 
(EU, Euratom) rendelet (a költségvetési 
rendelet) megállapítja az uniós 
költségvetés végrehajtására – többek között 
a vissza nem térítendő támogatásokra, a 
pénzdíjakra, a közbeszerzésre, a közvetett 
végrehajtásra, a pénzügyi támogatásra, a 
finanszírozási eszközökre és a 
költségvetési garanciákra – vonatkozó 

(7) A(z) [az új költségvetési rendelet] 
(EU, Euratom) rendelet (a költségvetési 
rendelet) megállapítja az uniós 
költségvetés végrehajtására – többek között 
a vissza nem térítendő támogatásokra, a 
pénzdíjakra, a közbeszerzésre, a közvetett 
végrehajtásra, a pénzügyi támogatásra, a 
finanszírozási eszközökre és a 
költségvetési garanciákra valamint a 
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szabályokat. Az uniós finanszírozási 
programok következetes végrehajtásának 
biztosítása érdekében a költségvetési 
rendeletet kell alkalmazni az ESZA+ 
közvetlen vagy közvetett irányítása alatt 
megvalósítandó fellépésekre.

pénzügyi instrumentumok közötti 
szinergiákra – vonatkozó szabályokat. Az 
uniós finanszírozási programok 
következetes végrehajtásának biztosítása 
érdekében a költségvetési rendeletet kell 
alkalmazni az ESZA+ közvetlen vagy 
közvetett irányítása alatt megvalósítandó 
fellépésekre.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Az ESZA+ e tágabb célkitűzésére 
tekintettel azzal is célszerű számolni, hogy 
a befogadó munkaerőpiacok 
hatékonyságának fokozása és a színvonalas 
munkahelyekhez való jutás előmozdítása, 
az oktatás, képzés és az egészségügyi 
ellátás 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 8

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, 

(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, 
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illetve a tagállamokban az ESZA+ rendelet 
egyéb ágai által biztosított eszközökkel 
történő végrehajtása között is szinergiát 
teremt.

illetve a tagállamokban az ESZA+ rendelet 
egyéb ágai által biztosított eszközökkel 
történő nemzeti, regionális és helyi szintű
végrehajtása között is szinergiát teremt.

Módosítás 9

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 olyan 
intézkedéseket kell támogatnia, amelyek 
megkönnyítik a fiatalok átmenetét az 
oktatásból a foglalkoztatásba. Emellett az 
ESZA+ programnak a magas színvonalú
foglalkoztatás előmozdítására kell 
törekednie a munkaerőpiacokra való 
(vissza)illeszkedést lehetővé tevő hatékony 
beavatkozásokkal – főként a fiatalok, a 
fogyatékossággal élők, a krónikus 
betegségben szenvedők, a marginalizált 
csoportok, illetve a tartósan munkanélküli 
és gazdaságilag inaktív személyek 
esetében –, valamint – speciális képzési 
programokkal kísérve – az 
önfoglalkoztatás, illetve a szociális 
gazdaság ösztönzésével és 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 és 
személyre szabottabbá tudják tenni 
tanácsadási és útmutatási szolgáltatásaikat 
az álláskeresés és a munka világába való 
átmenet során, illetve elősegíthessék a 
dolgozók mobilitását. Az ESZA+ 
programnak elő kell segítenie a nők 
munkaerőpiaci részvételét és ösztönöznie 
kell a nemek közötti egyenlőséget egyebek 
mellett a munka és a magánélet közötti 
egyensúly, megfizethető, színvonalas
gyermekgondozási és más gondozási 
szolgáltatási vagy támogatási lehetőségek 
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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.

Módosítás 10

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 
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 

(14) A humán tőkébe és készségekbe 
történő befektetés fő uniós eszközeként az 
ESZA+ kulcsszerepet játszik a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézió 
előmozdításában. Az ESZA+ programnak 
olyan támogatást kell biztosítania, amely 
az oktatási és képzési, illetve – szükség 
esetén – az átképzési rendszer 
színvonalának, eredményességének és 
munkaerőpiaci alkalmasságának 
javításával – elsősorban a digitális és 
transzverzális 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 terén – számításba véve a 
technológiai fejlődést és a szükséges tudás 
és készségek egyre gyorsuló változását –, 
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
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érvényesítésével és a képesítések 
elismerésével.

megvalósítható például a munkahelyi 
környezetben történő, magas színvonalú
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.

Módosítás 11

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 
helyzetű tanulók tanulási célú 
mobilitásának megkönnyítése érdekében.

(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, 
valamint a társadalmi kihívásokhoz való 
alkalmazkodást, 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. 
Szinergiákra kell törekedni más uniós 
programokkal – például az Erasmus 
programmal – az innovatív gyakorlatok 
szélesebb körű alkalmazása, valamint a 
hátrányos helyzetű tanulók és a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalok 
részvételének megkönnyítése érdekében.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Az ESZA+ programnak elő kell 
segítenie mindenki számára a rugalmas 
továbbképzési és átképzési lehetőségeket, a 
formális és informális oktatási 
szolgáltatókon keresztül, beleértve a
digitális készségek és a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák fejlesztését is, azzal a 
céllal, hogy olyan készségeket biztosítson 
az emberek számára, amelyek 
alkalmazkodnak a digitalizációhoz, a 
technológiai változásokhoz, az 
innovációhoz és a társadalmi és gazdasági 
változásokhoz, megkönnyítik az átmenetet 
az oktatásból a foglalkoztatásba, a 
pályaváltást, az önkéntes mobilitást, és 
támogatják különösen az alacsonyan 
képzetteket, a fogyatékossággal vagy 
krónikus betegségekkel élő személyeket
és/vagy alulképzett felnőtteket, illetve a 
globalizáció által hátrányosan érintett 
személyeket az európai készségfejlesztési 
programmal összhangban.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A „Horizont Európa” programmal 
való szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy 
az ESZA+ a „Horizont Európa” által 
támogatott innovatív tanterveket építse be 
és erősítse meg annak érdekében, hogy 
felvértezze az embereket a jövő 
munkahelyeihez szükséges készségekkel és 
kompetenciákkal.

(17) A „Horizont Európa” programmal 
való szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy 
az ESZA+ a „Horizont Európa” által 
támogatott innovatív tanterveket építse be 
és erősítse meg annak érdekében, hogy 
felvértezze az embereket a jövő 
munkahelyeihez szükséges készségekkel és 
kompetenciákkal, valamint kezelje a 
jelenlegi és jövőbeli társadalmi 
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kihívásokat.

Módosítás 14

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 minden 
kormányzati – többek között regionális és 
helyi – szinten 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, stratégiákat és 
akcióterveket kell életbe léptetni, amelyek 
– életkortól függetlenül – a 
leghátrányosabb helyzetben lévők érdekeit 
szolgálják, ideértve a gyermekeket, a 
marginalizálódott közösségeket, például a 
romákat, a migránsokat, a (krónikus) 
betegeket, a többszörös szociális 
nehézséggel küzdő hajléktalanokat és a 
szegénységben élő munkavállalókat.
Emellett figyelmet kell fordítani azokra a 
régiókra, amelyek rossz gazdasági, 
társadalmi és demográfiai helyzetük 
következtében a főként a fiatalokat érintő 
agyelszívás problémájával küzdenek. Az 
ESZA+ programnak elő kell segítenie a 
munkaerőpiacról kiszoruló emberek aktív 
befogadását– többek között a az internet-
hozzáférés és ebből következően a 
távmunkához való hozzáférés javítása 
révén – azzal a céllal, hogy biztosítsa 
társadalmi-gazdasági beilleszkedésüket. Az 
ESZA+ programot fel kell használni 
továbbá az időben és egyenlő feltételek 
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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.

Módosítás 15

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 esetleges 
nemzeti, regionális és helyi programokat. 
Tekintettel arra, hogy uniós szinten a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-
ághoz tartozó források legalább 4%-a a 
leginkább rászoruló személyeket 
támogatja, a tagállamokat ösztönzik arra, 
hogy 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 különítsék el. A tevékenységek 
jellege és a végső címzettek típusa miatt 
szükséges, hogy a leginkább rászoruló 
személyek anyagi deprivációját enyhítő 
támogatásokra egyszerűbb szabályok 
vonatkozzanak.
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Módosítás 16

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 – többek között a 
menekültek és a menedékkérők –
társadalmi-gazdasági beilleszkedéséhez is 
támogatást kell nyújtania. A 
tagállamoknak a migránsok 
szükségleteinek helyi szintű kielégítése 
céljából megfelelő összegű ESZA+ forrást 
kell elkülöníteniük a helyi hatóságok 
részére.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

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, 

(21) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a szakpolitikáknak és a rendszereknek 
az európai szemeszter szociális 
eredménytáblája által azonosított 
kihívásokhoz kapcsolódó átalakítását a 
foglalkoztatás, a minőségi munkahelyek, a 
társadalmi befogadás, az egészségügyi 
ellátás és tartós gondozás, és az oktatás és 
képzés területén. Az európai szemeszterrel 
való nagyobb összhang érdekében a 
megosztott irányítás alatt működő ESZA+-
ág forrásaiból a tagállamoknak megfelelő 
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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.

összeget kell elkülöníteniük az adott 
strukturális problémákkal kapcsolatos 
országspecifikus ajánlások végrehajtására, 
amelyeket az ESZA+ hatálya alá tartozó 
többéves beruházások keretében célszerű 
megoldani, különösen az első 
programozási évben és a félidős 
felülvizsgálat alkalmával kiadott és az 
ESZF+ alapelveivel összhangban álló 
ajánlások tekintetében. A Bizottságnak és 
a tagállamoknak célszerűen be kell 
vonniuk a regionális és helyi 
önkormányzatokat a folyamatba, hogy 
biztosítsák a koherenciát, a koordinációt és 
a kiegészítő jelleget az ESZA+ és a 
Reformtámogató program megosztott 
irányítása és egészségügyi ága területén (a 
reformösztönző és a technikai támogatási 
eszköz). 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 
elvét tiszteletben tartva.

Módosítás 18

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 

(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 és a 
fiatalok minőségi munkahelyekhez való 
hozzáférését támogató fellépésekre, 



AD\1165823HU.docx 17/52 PE625.392v02-00

HU

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

például az ifjúsági garancia programok 
végrehajtásán keresztül. Az egyéneket 
célzó ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés által a 2014–2020 közötti 
programozási időszakban támogatott 
fellépésekre építve a tagállamoknak és 
régióiknak 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 –, többek között az 
ifjúsági munka, például a vállalkozói 
tevékenységek fejlesztését lehetővé tevő 
programok 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 és különösen a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő fiataloknak. 
Az érintett tagállamoknak a megosztott 
irányítás alatti ESZA+-ág keretében a 
nemzeti források 10%-át a fiatalok 
foglakoztathatóságára kell elkülöníteniük.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell az említett alapokból támogatott 
fellépések közötti összhangról és 
kiegészítő jellegről.

(24) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell az említett alapokból támogatott 
fellépések közötti összhangról és 
kiegészítő jellegről, és elő kell segíteniük 
az uniós átlagmutatókhoz viszonyítva 
kevésbé fejlett régiók kiegyensúlyozott 
fejlődését.

Módosítás 20
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Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az EUMSZ 349. cikkével, valamint 
az 1994-es csatlakozási okmány 6. 
jegyzőkönyvének 2. cikkével összhangban 
a legkülső régiók, illetve a ritkán lakott 
északi régiók a közös politika és az uniós 
programok értelmében egyedi 
intézkedésekre jogosultak. Az állandó 
korlátok miatt ezek a régiók egyedi 
támogatást igényelnek.

(25) Az EUMSZ 174. és 349. cikkével, 
valamint az 1994-es csatlakozási okmány 
6. jegyzőkönyvének 2. cikkével 
összhangban a legkülső régiók, illetve a 
ritkán lakott északi régiók a közös politika 
és az uniós programok értelmében egyedi 
intézkedésekre jogosultak. Ezeknek a 
régióknak súlyos és tartós természeti 
hátrányaik miatt egyedi támogatásra van 
szükségük.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(26) Az ESZA+ által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a felelősségteljes 
kormányzáson, továbbá az érintett területek 
valamennyi szereplője és a társadalmi-
gazdasági szereplők, a szociális partnerek 
és a civil társadalom közötti partnerségen 
(CPR , 6. cikk ) múlik. Fontos ezért, hogy 
a tagállamok bevonják a regionális és 
helyi önkormányzatokat az ESZA+ 
megosztott irányítású végrehajtásába, 
mivel ők ismerik a legjobban a 
szubnacionális szintű igényeket, valamint 
a tagállamok intézményi és jogi keretével 
összhangban ösztönözzék a szociális 
partnerek és a civil társadalom részvételét.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A szociális innováció támogatása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
szakpolitikák jobban megfeleljenek a 
társadalmi változásoknak, és ösztönözzék, 
illetve támogassák az innovatív 
megoldásokat. Különösen az innovatív 
megoldások elterjesztését megelőző 
tesztelés és értékelés bizonyul hasznos 
eszköznek a szakpolitikák 
hatékonyságának javításában, ami 
indokolja az ESZA+ által nyújtott célzott 
támogatások szükségességét.

(27) A szociális innováció támogatása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
szakpolitikák jobban megfeleljenek a 
társadalmi változásoknak, és ösztönözzék, 
illetve támogassák az innovatív 
megoldásokat. Különösen a helyi szintű
innovatív megoldások elterjesztését 
megelőző tesztelés és értékelés bizonyul 
hasznos eszköznek a szakpolitikák 
hatékonyságának javításában, ami 
indokolja az ESZA+ által nyújtott célzott 
támogatások szükségességét.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az Európai Unió és valamennyi 
tagállama részes fele a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménynek.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az ESZA+ 
hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához az EUMSZ 8. cikkével 
összhangban, hogy valamennyi területen 
előmozdítsa a nőkkel és a férfiakkal 
szembeni egyenlő bánásmódot, beleértve a 
munka-erőpiaci részvételt, valamint a 
foglalkoztatás és a szakmai előmenetel 
feltételeit. Gondoskodniuk kell arról, hogy 
az ESZA+ megkülönböztetés nélkül 

(28) A tagállamoknak – nemzeti és 
regionális szintű irányító hatóságaikon 
keresztül is – és a Bizottságnak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az ESZA+ 
hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához az EUMSZ 8. cikkével 
összhangban, hogy valamennyi területen 
előmozdítsa a nőkkel és a férfiakkal 
szembeni egyenlő bánásmódot, beleértve a 
munkaerőpiaci részvételt, valamint a 
foglalkoztatás és a szakmai előmenetel és a 
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mindenki számára támogassa az 
esélyegyenlőséget az EUMSZ 10. cikkével 
összhangban, másokkal azonos alapon 
támogassa a fogyatékkal élő személyek 
társadalmi befogadását, illetve 
hozzájáruljon a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény végrehajtásához. Ezeket az 
alapelveket a programok előkészítésének, 
nyomon követésének, végrehajtásának és 
értékelésének minden területén és minden 
szakaszában időben és egységes módon 
kell figyelembe venni, miközben arról is 
gondoskodni kell, hogy a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség 
támogatása érdekében konkrét 
intézkedések történjenek. Az ESZA + 
programnak elő kell segítenie a 
lakossági/intézményi ellátásról a családra 
és a közösségi alapú ellátásra való áttérést, 
különösen azoknak, akik többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülnek. Az 
ESZA+ nem támogathat olyan 
intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregációhoz vagy a társadalmi 
kirekesztéshez. A(z) (EU) [a közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] rendelet 
előírja, hogy a kiadások 
elszámolhatóságának szabályait nemzeti 
szinten kell meghatározni bizonyos 
kivételektől eltekintve, amelyek esetében a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+ 
ágra vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 
megállapítani.

nyugdíjak feltételeit. Gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ESZA+ megkülönböztetés 
nélkül mindenki számára támogassa az 
esélyegyenlőséget az EUMSZ 10. cikkével 
összhangban, másokkal azonos alapon 
támogassa a fogyatékkal és krónikus 
betegségekkel élő személyek társadalmi 
befogadását, illetve hozzájáruljon a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásához. 
Ezeket az alapelveket a programok 
előkészítésének, nyomon követésének, 
végrehajtásának és értékelésének minden 
területén és minden szakaszában időben és 
egységes módon kell figyelembe venni, 
miközben arról is gondoskodni kell, hogy a 
nemek közötti egyenlőség és az 
esélyegyenlőség támogatása érdekében 
konkrét intézkedések történjenek. Az 
ESZA+ programnak elő kell segítenie a 
intézményi ellátásról a családra és a 
közösségi alapú ellátásra való áttérést, 
különösen azoknak, akik többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülnek. Ez 
magába foglalja egy nemzeti/regionális, 
az intézménytelenítés csökkentését célzó 
stratégia és cselekvési terv kidolgozását is. 
Az ESZA+ nem támogathat olyan 
intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregációhoz vagy a társadalmi 
kirekesztéshez. A(z) (EU) [a közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] rendelet 
előírja, hogy a kiadások 
elszámolhatóságának szabályait nemzeti 
szinten kell meghatározni bizonyos 
kivételektől eltekintve, amelyek esetében a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+ 
ágra vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 
megállapítani.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

terheinek csökkentése érdekében a 
tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy 
az irányító hatóságok – a megfelelő 
adatvédelem biztosítása mellett – a 
nyilvántartásokból gyűjthessék az adatokat, 
ahol ilyen adatok elérhetők a 
nyilvántartásokban.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása a tagállamok központi 
állami foglalkoztatási szolgálatai közötti és 
a Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. A 
foglalkoztatási és határokon átnyúló 
szolgálatok európai hálózatnak – a 
szociális partnerek bevonásával – a 
munkaerőpiacok jobb működését kell 
támogatnia oly módon, hogy megkönnyíti 
a munkavállalók tisztességes feltételek 
mellett megvalósuló, határokon átnyúló
önkéntes 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 a minőségi üres 
álláshelyeket be lehessen tölteni.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 28

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

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 pozitív hatásai 
lesznek az egészségre, az egészségi 
egyenlőtlenségekre, az életminőségre, a 
termelékenységre, a versenyképességre és 
a befogadásra, miközben csökken a 
nemzeti és regionális 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.

. .

17COM(2016) 739 final 17COM(2016)0739

Módosítás 29

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 

(38) Az ESZA+ egészségügyi ágának 
hozzá kell járulnia a betegségek 
megelőzéséhez az Unió polgárainak egész 
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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 
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.

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

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) Tekintettel a régiók fejlettségi 
szintje közötti különbségekre és az eltérő 
társadalmi realitásokra Európa-szerte, az 
ESZA+ programnak elegendően 
rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy 
figyelembe vegye a regionális és területi 
sajátosságokat.

Módosítás 31

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

3a. „társadalmi befogadást szolgáló 
intézkedések”: olyan folyamat, amely 
során a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés felszámolására, az 
esélyegyenlőség biztosítására, valamint 
olyan feltételek megteremtésére 
törekszenek, amelyek lehetővé teszik a 
teljes és aktív társadalmi részvételt;

Módosítás 32

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, 
többek között egyszülős 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;

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. „társadalmi befogadás”: a 
társadalmi részvétel feltételeinek javítása, 
különösen a hátrányos helyzetű emberek 
számára lehetőségeik bővítése által.
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Módosítás 34

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 
abban, hogy a fenntartható 
munkahelyteremtés révén nemzeti, 
regionális és helyi szinten magas 
foglalkoztatási szinteket, méltányos 
szociális védelmet, társadalmi befogadást
és a munka jelenlegi jövőbeli világára 
felkészült, képzett és ellenálló munkaerőt 
biztosítsanak, a szociális jogok európai 
pillérében – amelyet az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság 2017. november 
17-én hirdetett ki – meghatározott elvekkel 
és jogokkal összhangban, ezáltal 
hozzájárulva a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
uniós célkitűzésekhez.

Módosítás 35

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+ a szociális jogok európai 
pillérében meghatározottakkal 
összhangban nemzeti, regionális és helyi 
szinten támogatja és kiegészíti a tagállami 
szakpolitikákat, valamint azokhoz értéket 
ad hozzá annak érdekében, hogy biztosítsa 
az esélyegyenlőséget, a nemek közötti 
egyenlőséget, a munkaerőpiacra való 
bejutást, a tisztességes munkafeltételeket, 
valamint a szociális védelmet és a
társadalmi befogadást, továbbá az emberi 
egészség magas szintű védelmét.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megosztott irányítás keretében a 
támogatásnak a 4. cikk (1) bekezdésében 
jelzett egyedi célkitűzéseknek megfelelő 
része tekintetében („a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-ág”), valamint

a) megosztott irányítás keretében, 
figyelembe véve a regionális hatóságokat, 
ahol ezt a tagállamok intézményi és jogi 
keretei előírják, a támogatásnak a 4. cikk 
(1) bekezdésében jelzett egyedi 
célkitűzéseknek megfelelő része 
tekintetében („a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-ág”), valamint

Módosítás 37

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 szegénység felszámolása 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:

Módosítás 38

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 magas színvonalú 
foglalkoztatásba való bejutás javítása 
minden munkanélküli, különösen pedig–
magas munkanélküliségükre való 
tekintettel – a fiatalok, a marginalizált 
vagy hátrányos helyzetű csoportok, a 
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fogyatékossággal élők, illetve a vidéki, 
hegyvidéki és hátrányos helyzetű városi 
térségekben élők és a nyugdíjazáshoz 
közel állók, valamint a tartósan 
munkanélküliek és az inaktív személyek 
számára, előmozdítva az önfoglalkoztatást, 
a vállalkozások elindítását – beleértve a 
kkv-k fejlesztését is – speciális képzési 
programokkal kísérve, valamint elősegítve
a szociális gazdaságot többek között 
munkahelyi képzések és tanulószerződéses 
gyakorlati képzések segítségével;

Módosítás 39

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 nemzeti, regionális és helyi 
munkaerőpiaci intézmények és 
szolgáltatások korszerűsítése és 
integrálása a készségigények értékelése és 
a munkaerőpiac igényeinek való 
megfelelés, a pályamódosítás és – többek 
között a határokon átnyúló szintű –
önkéntes mobilitás érdekében időben 
történő, egyénre szabott, egész életen át 
biztosított segítségnyújtás és támogatás 
céljából, minden szempontból javítva a 
munkahelyek minőségét;

Módosítás 40

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 

iii. a nemek közötti egyenlőség és a 
nők munkaerőpiaci részvételének 
ösztönzése és előmozdítása – annak 
érdekében is, hogy megteremthessék a 
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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;

nyugdíjjogosultságot–, 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;

Módosítás 41

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. a – többek között az informális –
oktatási és képzési rendszerek 
minőségének, eredményességének, 
rugalmasságának és munkaerőpiaci 
relevanciájának fejlesztése, a 
kulcskompetenciák – többek között a 
digitális készségek – elsajátításának 
támogatása és az állandó társadalmi 
változásokkal való lépéstartás céljából, 
támogatva ugyanakkor a digitális 
társadalmi befogadást is;

Módosítás 42

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 

v. a minőségi és befogadó oktatásba 
és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek 
elvégzésének támogatása, megfelelően 
kezelve a korai iskolaelhagyást, különösen 
a marginalizált és hátrányos helyzetű 
csoportok, a városi, vidéki és távoli 
területeken élők számára, a 
kisgyermekkori oktatástól és gondozástól 
az általános és a szakmai oktatáson és 
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előmozdítását mindenki számára; képzésen keresztül a felsőoktatásig, 
valamint felnőttoktatás és -tanulás, ideértve 
a tanulási mobilitás előmozdítását 
mindenki számára és az   
akadálymentességet a fogyatékossággal 
élő személyek számára;

Módosítás 43

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, 
valamint az informális és nem formális 
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, a társadalmi részvételt és a 
társadalmi kihívások kezelését;

Módosítás 44

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 és az 
aktív részvétel előmozdítása, valamint a 
foglalkoztathatóság javítása és a hátrányos 
helyzetű csoportok munkaerőpiacra való 
belépésének támogatása érdekében;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
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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 –
többek között a migránsok és a nemzetközi 
védelem alatt álló menekültek – és 
marginalizált közösségek – például a 
romák – társadalmi-gazdasági 
integrációjának előmozdítása, valamint a 
migránsok jobb munkaerőpiaci 
integrálása;

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia. a hatóságok és az érdekelt felek 
intézményi kapacitásának javítása és 
hatékony közigazgatás;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – xi b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xib. a marginalizált közösségek, a 
migránsok és a hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi-gazdasági 
integrációjának fokozása integrált 
intézkedések – többek között lakhatás és 
szociális szolgáltatások – révén;

Módosítás 48

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

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

(1) egy intelligensebb Európa, az 
intelligens szakosodáshoz szükséges 
készségek, a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákhoz szükséges készségek, 
az ipari átmenet, a „zöld” munkahelyek és 
a fenntartható fejlődés, a készségekkel és 
a vállalkozói készséggel kapcsolatos 
ágazati együttműködés fejlesztése és 
folyamatos adaptálása, szoros 
összefüggésben az új technológiákkal, a 
kutatók, mentorok, instruktorok és oktatók
képzése – különösen a humán tőke és az 
emberi erőforrások fejlesztése területén –, 
a hálózati tevékenységek és a felsőoktatási 
intézmények, a szakképzési intézmények, 
valamint a kutató- és technológiai 
központok, vállalkozások és klaszterek 
közötti partnerségek, a mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak, valamint a 
szociális gazdaságnak nyújtott támogatás 
útján;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
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 szakmai tevékenység 
különböző szakaszaiban történő, a 
klímaváltozás tudatosítása miatt szükséges 
fejlesztésével, a készségek és a képesítések 
kiigazításával, az aktív személyek vagy a 
munkát keresők készségfejlesztésével, 
valamint új zöld munkahelyek 
létrehozásával a környezethez, az 
éghajlathoz, az energiához, a körforgásos 
gazdasághoz és a biogazdasághoz 
kapcsolódó ágazatokban.

Módosítás 50
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. a polgárokhoz közelebb álló 
Európa a szegénység csökkentésével és a 
társadalmi befogadással kapcsolatos 
intézkedések révén, figyelembe véve a 
városi, a vidéki és a part menti területek 
sajátosságait a városok és régiók 
társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeinek 
megszüntetésére vonatkozóan.

Módosítás 51

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+ számára rendelkezésre 
álló források a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és a növekedésbe” 
célkitűzés forrásainak 27,5% -át teszik ki 
(azaz 2018-as áron 99 786 000 000 EUR-
t), az egészségügyre, a foglalkoztatásra és 
a társadalmi innovációra előirányzott 
összeg nélkül.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 



AD\1165823HU.docx 33/52 PE625.392v02-00

HU

mindenki számára, nemre, faji vagy etnikai 
származásra, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életorra
vagy szexuális irányultságra alapuló 
megkülönböztetés nélkül.

mindenki számára, a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon
alapuló megkülönböztetés nélkül, illetve 
elősegítik a fogyatékossággal élő 
személyek számára az 
akadálymentességet.

Módosítás 53

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) bekezdésben említett 
elvek előmozdítására irányuló egyedi 
célzott intézkedéseket, valamint a nemzeti 
és regionális stratégiák és cselekvési 
tervek kidolgozását is, például a 
bentlakásos/intézményi gondozás helyett a 
családi és közösségi gondozásra való
indokolt átállást.

Módosítás 54

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 

A tagállamok – nemzeti és regionális 
szintű irányító hatóságaik által is – a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-
forrásokat olyan beavatkozásokra 
összpontosítják, amelyek a regionális 
stratégiáikban, a nemzeti 
reformprogramjaikban, a vonatkozó 
országspecifikus ajánlásokban – az 
európai szemeszter szociális 
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foglalkoznak, és figyelembe veszik a 
szociális jogok európai pillérében 
meghatározott elveket és jogokat.

eredménytáblájának figyelembevételével –
meghatározott, az ESZA+ hatóköréhez és 
megbízatásához kapcsolódó kihívásokkal 
foglalkoznak, valamint az EUMSZ 121. 
cikkének (2) bekezdésével és 148. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban 
kerültek elfogadásra, és tiszteletben 
tartják a szociális jogok európai pillérében 
meghatározott elveket és jogokat, 
figyelembe veszik a helyi, regionális és 
nemzeti beruházási igényeket, valamint a 
strukturális reformokért való helyi 
felelősségvállalást.

Módosítás 55

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 – nemzeti és regionális 
szintű irányító hatóságaik segítségével –
és adott esetben a Bizottság előmozdítják a 
szinergiákat és gondoskodnak az ESZA+ 
és más uniós alapok, például az esb-
alapok, különösen az ERFA és a Kohéziós 
Alap, illetve uniós programok és eszközök, 
például az Erasmus, az Európai horizont, 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, az ESZA+ 3. és 
4. cikkben meghatározott célkitűzéseinek 
sérelme nélkül. 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 
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egyszerűsített támogatási intézkedéseket 
lehessen megvalósítani.

Módosítás 56

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.

(2) A tagállamok a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-forrásaikból – a 
regionális sajátosságok 
figyelembevételével – 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, kellő rugalmasságot 
biztosítva az irányító hatóság szintjén 
annak érdekében, hogy a sajátos helyi 
vagy regionális kihívásokkal összhangban 
meghatározzák az ESZA+ beruházások 
prioritásait és területeit, valamint 
figyelembe véve a szociális jogok európai 
pillérében megfogalmazott elveket és 
jogokat, illetve a gazdasági, társadalmi és 
területi konvergencia javítására vonatkozó 
célkitűzést.

Módosítás 57

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 

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

(1) bekezdésének vii–xi. pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzésekhez –
például a szociális védelmi rendszerek 
korszerűsítéséhez és a harmadik országok 
állampolgárai társadalmi-gazdasági 
integrációjának előmozdításához –
rendelik. A tagállamok ezt az allokációt a 
munkanélküliségtől eltérő kihívások 
kezelésére használhatják fel, az aktív 
munkaerőpiaci intézkedéseken túlmenő –
a szegénység felszámolására irányuló –
intézkedések támogatása érdekében.

Módosítás 58

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 befogadása 
és/vagy az anyagi depriváció kezelésének a 
4. cikk (1) bekezdésének xi. pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez 
rendelik.

Indokolás

A 4%-os minimális allokáció lehetővé tenné a leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap keretében rendelkezésre álló források jelenlegi szintjének (4 
milliárd EUR 2014 és 2020 között) fenntartását is. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy szabadon dönthessék el, hogy nemzeti körülményeiktől függően élelmiszersegélyt, 
anyagi támogatást vagy társadalmi befogadásra irányuló intézkedéseket kívánnak biztosítani 
a leginkább rászorulóknak.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

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

Azok a tagállamok, ahol a nem 
foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 
képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 
közötti fiatalok aránya 2019-ben az 
Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 
átlagot, a 2021 és 2025 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-forrásaik legalább 10 %-át a 
fiatalok foglalkoztatását,   
tanulószerződéses gyakorlati képzését, az 
iskola és a munka közötti átmenetet és a 
vállalkozást támogató célzott 
intézkedésekhez és strukturális 
reformokhoz, valamint az oktatásba vagy 
képzésbe és a második esélyt kínáló 
oktatásba való újbóli beilleszkedés 
módjaihoz rendelik, különös hangsúlyt
helyezve az ifjúsági garancia 
programjainak végrehajtása terén nemzeti 
és regionális szinten alkalmazott bevált 
gyakorlatokra.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a szóban forgó intézkedések 
végrehajtásakor kiemelten kezelik az 
inaktív és a tartósan munkanélküli 
fiatalokat, és célzott megkereső 
intézkedéseket léptetnek hatályba.

A tagállamok a szóban forgó intézkedések 
végrehajtásakor kiemelten kezelik az 
inaktív és a tartósan munkanélküli 
fiatalokat – az elnéptelenedés megelőzésé 
érdekében a vidéki területen élőkre 
összpontosítva –, és célzott megkereső 
intézkedéseket léptetnek hatályba.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok gondoskodnak (1) Az egyes tagállamok nemzeti és 
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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.

regionális szintű irányító hatóságai 
gondoskodnak a regionális és helyi 
hatóságok, a szociális és a gazdasági 
partnerek, a társadalmi szervezetek és a 
kedvezményezettek részvételéről az 
ESZA+ keretében történő előkészítés, 
végrehajtás, nyomon követés és értékelés 
valamennyi szakaszában, összhangban  a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 6. 
cikkében  meghatározott elvekkel, ideértve 
a partnerség európai magatartási kódexét 
(ECCP) is. Ez a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-ág által támogatott 
foglalkoztatási, oktatási és szociális 
befogadási politikák megvalósítására 
alkalmazandó.

Módosítás 62

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 legalább 2%-ot rendelnek a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-
forrásokból a helyi és regionális 
hatóságok, a szociális és a gazdasági 
partnerek és a társadalmi szervezetek 
kapacitásépítéséhez.

Módosítás 63

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 64
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (5) bekezdése szerinti támogatást 
külön prioritás keretében programozzák, és 
az támogatja a 4. cikk (1) bekezdésének i. 
pontjában meghatározott egyedi 
célkitűzést.

A 7. cikk (5) bekezdése szerinti támogatást 
külön prioritás keretében programozzák, és 
az támogatja a 4. cikk (1) bekezdésének i. 
és v. pontjában meghatározott egyedi 
célkitűzést.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 7. cikk (2) bekezdése szerint a releváns 
országspecifikus ajánlásokban és az 
európai szemeszterben meghatározott 
kihívások kezelésére irányuló 
intézkedéseket egy vagy több külön 
prioritás keretében programozzák. Az 
országspecifikus ajánlások éves és az 
ESZA+ programozás többéves jellege 
miatt az irányító hatóság szintjén kellő 
rugalmasságot kell biztosítani arra, hogy 
az ESZA+ beruházások prioritásait és 
területeit a sajátos helyi vagy regionális 
kihívásokkal összhangban 
meghatározzák. A tagállamok biztosítják, 
hogy e prioritások és a szociális jogok 
európai pillére, a Párizsi Megállapodás és 
a fenntartható fejlődési célok tekintetében 
biztosított legyen a következetesség, a 
koherencia és a szinergia. Kellő 
rugalmasságot kell biztosítani az irányító 
hatóság szintjén annak érdekében, hogy a 
sajátos helyi vagy regionális kihívásokkal 
összhangban meghatározzák az ESZA+ 
beruházások prioritásait és területeit.

Módosítás 66

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

11a. cikk

Integrált területfejlesztés

Az ESZA+ az (EU) 2018/xxxx rendelet [az 
új CPR] 4. cikkének (2) bekezdésben 
említett mindkét cél keretein belül 
megvalósuló programok esetében 
támogathatja az integrált területfejlesztést, 
a fenti rendelet [az új CPR] III. címének 
II. fejezetével összhangban. (2) A 
tagállamok az ESZA+ támogatásával 
integrált területfejlesztést kizárólag az 
(EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] [22.] 
cikkében említett formákban hajtanak 
végre.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11b. cikk

Transznacionális együttműködés

A tagállamok támogathatják a 
transznacionális együttműködéseket egy 
meghatározott prioritáson belül. 3. A 
transznacionális együttműködési 
intézkedések a 4. cikk (1) bekezdésének i–
x. pontjában meghatározott egyedi 
célkitűzések bármelyike alapján 
programozhatók.4. Az említett prioritás 
maximális társfinanszírozási aránya 95%-
ra növelhető a megosztott irányítás 
szerinti nemzeti ESZA+-allokáció 
legfeljebb 5%-ának a szóban forgó 
prioritásokhoz való rendelése céljából.

Módosítás 68

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

Innovatív intézkedések Innovatív intézkedések és integrált területi 
fejlesztés

Módosítás 69

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 az ESZA+-on 
keresztül támogatják a szociális 
innovációval és a szociális kísérletekkel 
kapcsolatos intézkedéseket, ideértve a kis 
körben tesztelt innovatív megközelítések 
szélesebb körű alkalmazását, vagy 
megerősítik az állami hatóságokat, 
különösen helyi és regionális szinten, a 
magánszektort és a civil társadalmat, 
például a helyi sajátosságokat figyelembe 
vevő, közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiákat megtervező és végrehajtó helyi 
akciócsoportokat bevonó partnerségeken
alapuló, alulról építkező megközelítéseket.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 71
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A nemzeti szintű ESZA+ források 
legalább 10%-a az (1) vagy a (2) bekezdés 
vagy mindkettő végrehajtására 
különítendő el.

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az egyénekre vonatkozó mutatókat 
minden esetben nemek szerint kell 
bontani.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 74
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer és/vagy alapvető 
anyagi támogatás beszerzési költségei, 
többek között az élelmiszernek és/vagy 
alapvető anyagi támogatásnak a végső 
címzettek számára az élelmiszert és/vagy 
alapvető anyagi támogatást átadó 
kedvezményezettekhez történő 
szállításával kapcsolatos költségek;

a) az élelmiszer és/vagy alapvető 
anyagi támogatás beszerzési költségei – a 
helyi élelmiszer vásárlásának 
ösztönzésével –, többek között az 
élelmiszernek és/vagy alapvető anyagi 
támogatásnak a végső címzettek számára 
az élelmiszert és/vagy alapvető anyagi 
támogatást átadó kedvezményezettekhez 
történő szállításával kapcsolatos költségek;

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) az élelmiszer és/vagy az alapvető 
anyagi támogatás a leginkább rászoruló 
személyeknek történő elosztásában részt 
vevő kedvezményezettek által viselt 
adminisztrációs, szállítási és tárolási 
költségek az a) pontban említett költségek 
5 %-ának megfelelő átalányösszegként 
megadva; vagy az 1308/2013/EU rendelet 
16. cikkének megfelelően elhelyezett 
élelmiszertermékek értékének 5 %-aként 
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megadva. megadva; az irányító hatóság magasabb 
átalányösszeget állapíthat meg, 
tisztességes, méltányos és ellenőrizhető 
számítási módszert alkalmazva, amely a 
következőkön alapul: i. statisztikai adatok, 
más objektív információk vagy szakértői 
vélemény; vagy ii. az egyes 
kedvezményezettek ellenőrzött historikus 
adatai.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az élelmiszer-adományok 
begyűjtésének, szállításának, tárolásának és 
szétosztásának, továbbá az ezekkel 
közvetlenül kapcsolatos figyelemfelkeltő 
tevékenységeknek a költségei;

d) az élelmiszer-adományok 
begyűjtésének, szállításának, tárolásának és 
szétosztásának, továbbá az ezekkel 
közvetlenül kapcsolatos tájékoztató és 
figyelemfelkeltő tevékenységeknek a 
költségei;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 79
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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 
személyeket foglalkoztató, valamint az 
elnéptelenedés megelőzése céljából vidéki 
fiatalok által létrehozott –
mikrovállalkozások számára történő 
mikrofinanszírozás nyújtásához 
kapcsolódó piaci ökoszisztéma 
kidolgozásának támogatása;

Módosítás 80

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 integráció és 
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;

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – c pont –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Kapacitásépítés, konkrétan a 
következők esetében:

c) Integráció és kapacitásépítés, 
konkrétan a következők esetében:
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Módosítás 82

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – a pont –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Unió válsághelyzetekkel 
kapcsolatos felkészültségének, 
irányításának és reagálásának megerősítése 
a polgárok határon átnyúló egészségügyi 
veszélyekkel szembeni védelme érdekében.

a) Az Unió válsághelyzetekkel 
kapcsolatos felkészültségének, 
irányításának és reagálásának megerősítése 
– akár határokon átnyúló, vegyes elhárító 
csoportokkal – a polgárok határon átnyúló 
egészségügyi veszélyekkel szembeni 
védelme érdekében.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. Kapacitásépítési intézkedések a 
válsághelyzetekkel kapcsolatos 
felkészültség, irányítás és reagálás 
érdekében

i. kapacitásépítési intézkedések a 
válsághelyzetekkel kapcsolatos 
felkészültség, irányítás és reagálás 
érdekében, figyelembe véve az 
éghajlatváltozás miatt bekövetkező 
lehetséges eseményeket is;
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Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. A laboratóriumi kapacitás 
támogatása

iii. a laboratóriumi kapacitás 
támogatása, hogy szükség esetén gyorsan 
lehessen reagálni a vészhelyzetekre;

Módosítás 86

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iv. Az egészségügyi rendszer nemzeti 
és regionális jövőbeli kihívásaira reagáló 
megközelítések kidolgozása és 
végrehajtása a legkülső régiókra 
összpontosítva;

Módosítás 88

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. határon átnyúló együttműködés és 
partnerségek, többek között a határ menti 
régiókban;

i. határon átnyúló együttműködés és 
partnerségek, többek között a határ menti 
és legkülső régiókban;

Módosítás 89

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. egészségügyi válságra való 
felkészültséggel kapcsolatos gyakorlatok.

iii. egészségügyi válságra való 
felkészültséggel kapcsolatos gyakorlatok, 
és a lehetséges forgatókönyveken alapuló 
válaszok kidolgozása;

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – c pont –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Kapacitásépítés, konkrétan a 
következők esetében:

c) Integráció és kapacitásépítés, 
konkrétan a következők esetében:

Módosítás 91

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az adatcserét szolgáló informatikai 
infrastruktúra kiépítésének, 
üzemeltetésének és karbantartásának 
támogatása révén;

iii. az adatcserét szolgáló informatikai 
infrastruktúra kiépítésének, 
üzemeltetésének és karbantartásának
támogatása, illetve az adatvédelem 
biztosítása révén;

Módosítás 92
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1 b pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

intézményekben és árvaházakban élő 
gyermekek

Módosítás 93

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az intézményi gondozásról a családi és a 
közösségi alapú gondozásra való áttérés 
adatai

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a támogatott mikro-, kis- és 
középvállalkozások száma (beleértve a 
szövetkezeti vállalkozásokat és a szociális 
vállalkozásokat).

— a támogatott mikro-, kis- és 
középvállalkozások száma (beleértve a 
szövetkezeti vállalkozásokat, a szociális 
vállalkozásokat és más szociális 
vállalkozásokat is, amelyeket a tagállamok 
saját jogszabályai hoztak létre).

Módosítás 95

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szervezetekre vonatkozó 
közvetlen közös eredménymutatók:

– azoknak a mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak (többek között 
szövetkezeti vállalkozásoknak és a 
tagállamok saját jogszabályai által 
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létrehozott más szociális 
vállalkozásoknak) a száma, amelyek 
tevékenységüket a programban való 
részvételüket követően kezdték meg.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A szervezetekre vonatkozó 
hosszabb távú közös eredménymutató:

– azoknak a mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak (többek között
szövetkezeteknek, szociális 
vállalkozásoknak és a tagállamok saját 
jogszabályai által létrehozott más szociális 
vállalkozásoknak) a száma, amelyek 
tevékenységüket az alapítástól számított 
hat hónapon belül fenntartják.



AD\1165823HU.docx 51/52 PE625.392v02-00

HU

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+)

Hivatkozások COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

EMPL
11.6.2018

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

REGI
11.6.2018

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Mercedes Bresso
20.6.2018

Vizsgálat a bizottságban 10.7.2018 3.9.2018

Az elfogadás dátuma 25.10.2018

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

36
2
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, 
Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander 
Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc 
Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, 
Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos 
Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, 
Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, 
Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, 
Milan Zver



PE625.392v02-00 52/52 AD\1165823HU.docx

HU

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG
NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

36 +

ALDE Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD Rosa D'Amato

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert 
van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Milan Zver

S&D Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe 
García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana 
Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE Bronis Ropė, Monika Vana

2 -

NI Konstantinos Papadakis

PPE Tamás Deutsch

0 0

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


	1165823HU.docx

