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RÖVID INDOKOLÁS

Európában mintegy 23 millióan vannak munka nélkül, és 30 millió embert fenyeget a 
társadalmi kirekesztődés. Ezért, amint az az Európai Parlament 2011. június 8-i 
állásfoglalásában is olvasható, az Európai Szociális Alapnak (ESZA) alapvető szerepet kell 
betöltenie az Európa 2020 stratégiában szereplő szociális és foglalkoztatási célok
megvalósítása terén, továbbá az Alapot politikai prioritásként kell kezelni, és finanszírozását 
ennek megfelelően kell biztosítani.

A 2014–2020 közötti időszak során az ESZA rendelkezésére álló pénzügyi keretösszeg nem 
szerepel az ESZÁ-val kapcsolatos rendeletjavaslatban; ezt csak az összes alapra vonatkozó 
közös rendelkezéseket előíró rendeletjavaslat1 tartalmazza. A rendeletjavaslat 84. cikkének (3) 
bekezdése kimondja, hogy „valamennyi tagállamban az ESZA-hoz kell rendelni a strukturális 
alapok forrásainak legalább 25 %-át a kevésbé fejlett régiók, 40 %-át az átmeneti régiók és 
52 %-át a fejlettebb régiók esetében.”  Mindent összevetve – ha e küszöbértékeket nem 
csökkentik – ez (2011-es változatlan árakon) legalább 84 milliárd eurónak felelne meg, és így
az ESZA részaránya (az „Európa 2020 stratégia költségvetése” című bizottsági közlemény 
szerint)2 a strukturális és kohéziós alapokból legalább 25% lesz. Összehasonlításképpen, a 
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kereten belül az ESZA számára 
elkülönített összeg 2011-es árakon 78 millió volt, ami a rendelkezésre álló kohéziós és 
strukturális források 22%-ának felelt meg. Ezért az ESZA-val kapcsolatos bizottsági javaslat 
– amennyiben jóváhagyásra kerül – a kohéziós és strukturális alapok számára biztosított teljes 
pénzügyi kerethez képest relatív növekedést jelent. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az 
Európai Bizottság javaslataiban a kohéziós és strukturális alapok számára biztosított teljes 
pénzügyi keretet névleges értéken a 2013-as felső határon befagyasztják. Az előadó örömmel 
üdvözli e minimális részesedést és úgy véli, hogy azt mindenképpen meg kell őrizni, annál is 
inkább, mivel az a jelenlegi többéves pénzügyi kerethez képest újításnak számít. Az előadó 
továbbá emlékeztet az Európai Parlamentnek a fent említett állásfoglalásában kifejezésre 
juttatott azon meggyőződésére, hogy a 2013-as szinthez képest „legalább 5%-kal kell növelni 
a következő többéves pénzügyi terv forrásait ” , és „a jelenlegi programozási időszakban a 
kohéziós politikára szánt összegeket a következő időszakban legalább fenn kell tartani”, 
valamint az ESZA finanszírozását politikai prioritásnak kell tekinteni.

A Bizottság a közös rendelkezésekről szóló rendelettervezet 84. cikkének (3) bekezdésében és 
84. cikkének (5) bekezdésében azt is javasolja, hogy 2,5 milliárd eurót különítsenek el a 
leginkább rászoruló személyek részére történő élelmiszerosztási program számára. Ez az 
összeg minden tagállam ESZA-nak szánt nemzeti keretösszegéből kerülne levonásra. 
Azonban a program működését részletesen meghatározó és a Bizottság legutóbbi 
nyilatkozatait szem előtt tartó, önálló és megfelelő jogalap hiányában továbbra is bizonytalan 
a program jövője.

A Bizottság az ESZA-val kapcsolatos rendeletben azt javasolja, hogy az ESZA 
finanszírozásának 20%-át a társadalmi integráció céljára különítsék el, előtérbe helyezve a 
fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedéseket és ésszerűsítve a 
nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetés-mentesség konkrét támogatását. A 
                                               
1 COM(2011) 0615.
2 COM(2011) 0500.
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fejlettebb régiók esetében a tagállamok az egyes operatív programok számára elkülönített 
források 80 %-át az ESZA legfeljebb négy tematikus célkitűzésére összpontosítják, ez az 
arány az átmeneti régiók esetében 70%, a kevésbé fejlett régiók esetében pedig 60%. A közös 
stratégiai keretről szóló tárgyalások és a tagállamokkal kötendő partnerségi szerződések 
középpontjában e tematikus koncentráció végrehajtása fog állni. 

A költségvetési vonzatokkal rendelkező egyéb rendelkezések tekintetében az előadó üdvözli a 
Bizottság egyszerűsítésre irányuló erőfeszítéseit, különösen az átalányösszegek és standard 
egységköltségek alkalmazása révén történő egyszerűsített pénzügyi eljárásokat. Az előadó 
továbbá hangsúlyozza a tagállamok felelősségét az egyszerűsítésre irányuló erőfeszítések 
terén. 

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és az átláthatóság szintén kulcsfontosságú. Ezért 
az előadó javasolja, hogy a jelenleg tárgyalás alatt álló pénzügyi rendelet rendelkezéseire 
többször hivatkozzanak, és átláthatóbb és objektívebb teljesítmény- és eredménymutatókat 
szorgalmaz.  

Az előadó továbbá kitart amellett, hogy az ESZA és az egyéb programok – elsősorban a 
társadalmi változással és innovációval foglalkozó javasolt program, az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap és az „Erasmus mindenkinek” – közötti koordináció javítására van 
szükség. Pontosan meghatározott célkitűzésekre van szükség annak tisztázására, hogy mely 
programot melyik eszközből finanszírozzák. Az előadó különösen azt javasolja, hogy 
pontosabban határozzák meg az ESZA „aktív befogadással” kapcsolatos célkitűzését, 
valamint tegyék egyértelművé az ESZA és a társadalmi változással és innovációval 
foglalkozó program közötti kapcsolatot. E két eszköz az ún. „társadalmi innováció” és az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) támogatását szolgálja eltérő igazgatási 
szabályokkal, ennek megfelelően eltérő szinteken is. Az EURES-t elsősorban a társadalmi 
változással és innovációval foglalkozó programból finanszírozzák, ugyanakkor a Bizottság 
javaslata szerint az EURES tevékenységét a munkaközvetítéssel és a megfelelő tájékoztatási, 
tanácsadási és útmutatási szolgáltatásokkal kapcsolatban, nemzeti és határokon átnyúló 
jelleggel kívánja támogatni. A „társadalmi innovációs” projekteket a társadalmi változással és 
innovációval foglalkozó program PROGRESS területe keretében közvetlenül az Európai 
Bizottság finanszírozhatná, és a későbbiekben a tagállamok társfinanszírozásával az ESZA 
keretében lehetne továbbfejleszteni. Az ESZA hatáskörén belül közvetlenül ösztönözhetné a 
„társadalmi innovációt” is. Hasonlóképpen, az egész életen át tartó tanulást elősegítő 
infrastruktúrákat szintén az ESZA keretében kell finanszírozni, ugyanakkor az egész életen át 
tartó tanulással kapcsolatos tevékenységek finanszírozása a javasolt „Erasmus mindenkinek” 
elnevezésű többéves program keretében történik. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a). emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” 
című 2011. június 8-i állásfoglalására1; 
megismétli, hogy elegendő kiegészítő 
forrást kell biztosítani a következő 
többéves pénzügyi keretben ahhoz, hogy 
az Unió teljesíteni tudja meglévő politikai
prioritásait és a Lisszaboni Szerződésben 
meghatározott új feladatait, valamint hogy 
előre nem látható események esetén 
válaszlépéseket tudjon tenni; rámutat 
arra, hogy még ha a 2013-as szinthez 
képest legalább 5%-kal emelnék is a 
források szintjét, ez csak korlátozott 
mértékben járulna hozzá az elfogadott 
uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások, valamint az Unió 
szolidaritási elvének megvalósításához; 
felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben 
nem osztja ezt a megközelítést, határozza 
meg egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni, annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;

_______________
1Elfogadott szövegek, 

P7_TA(2011)0266.

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1b) emlékeztet a 2011. június 7-i 
állásfoglalásában1 kifejtett álláspontjára, 
mely szerint támogatja a következő 
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többéves pénzügyi kereten belül a 
leginkább rászoruló személyek részére 
történő élelmiszerosztási program 
folytatását az Unióban; sürgeti, hogy a 
Bizottság a legmegfelelőbb jogalapot 
javasolja; hangsúlyozza azonban, hogy az 
ESZA és a leginkább rászoruló 
személyeknek szóló program célkitűzései 
nem teljesen azonosak;
_______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0338.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, és ezzel 
– a Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 9. 
cikkének, valamint a Szerződés 162. cikke 
által ráruházott feladatoknak megfelelően 
javítsa a foglalkoztatási lehetőségeket,
támogassa fenntartható munkahelyek 
teremtését, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, továbbá 
küzdjön a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés ellen, és ezzel– a Szerződés 
174. cikkének megfelelően – hozzájáruljon 
a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósulásához. A Szerződés 
9. cikkének megfelelően az ESZA-nak 
figyelembe kell vennie a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság biztosítására, 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a 
képzés és az emberi egészség védelmének 
magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Parlament a „Befektetés 
a jövőbe: új többéves pénzügyi keret a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című 2011. június 8-i 
állásfoglalásában úgy ítélte meg, hogy „az 
Európai Unió előtt álló egyik legnagyobb 
kihívás a versenyképesség megtartása, a 
növekedés gyorsítása és a 
munkanélküliség magas szintjének 
leszorítása, a megfelelően működő 
munkaerőpiacra és a társadalmi 
feltételekre való összpontosítás 
létfontosságú a foglalkoztatási 
teljesítmény javításában”;

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az Európai Parlament ugyanebben 
az állásfoglalásban kiemelte, hogy „az 
Európai Szociális Alap (ESZA) alapvető 
szerepet tölt be az Európa 2020 stratégia 
szociális és foglalkoztatási célkitűzéseinek 
megvalósításában”, továbbá úgy véli, 
hogy „az ESZA-t politikai prioritásnak 
kell tekinteni és finanszírozását ennek 
megfelelően kell biztosítani”, és javasolta, 
hogy „az ESZA-t fokozottabban stratégiai 
jelleggel alkalmazzák a nemek közötti 
egyenlőség, a munkaerőpiachoz való 
hozzáférés és az oda való 
visszailleszkedés, valamint a 
munkanélküliség, a szegénység, a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés valamennyi formája 
elleni küzdelem előmozdításának 
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érdekében”;

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A 2007–2013 közötti időszakra szóló 
többéves pénzügyi keret ideje alatt (2011-
es árakon) 78 milliárd euró állt az 
Európai Szociális Alap rendelkezésére. A 
Bizottság az „Európa 20201 stratégia 
költségvetése” című közleményében1 a 
2014–2020 közötti időszakra szóló 
többéves pénzügyi keret vonatkozásában 
azt javasolja, hogy az ESZA legalább 
25 %-ban részesüljön (ami 2011-es 
árakon legalább 84 milliárd eurót jelent) 
a kohéziós és strukturális alapokhoz 
rendelt teljes költségvetésből. Számos 
munkaerő-piaci eszköz léte az Európai 
Szociális Alaptól függ. Ha a tagállamok 
további megtakarításokat szorgalmaznak 
az Európai Unió általános 
költségvetésében, akkor az egész Európai 
Unióban csökkenni fognak a munkaerő-
piaci eszközök, és ezáltal lehetetlenné 
válik a munkanélküliség csökkentése.
______________
1 COM (2011)0500 végleges

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül.

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális és demográfiai
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E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye.
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

kihívásokkal szembesül. E kihívásokat 
csak tetézte a közelmúltban kezdődött 
gazdasági és pénzügyi válság, amelynek –
különösen a fiatalok és más sérülékeny 
csoportok, például a bevándorlók körében 
– nagyfokú munkanélküliség volt a 
következménye. Az ESZA feladata a 
foglalkoztatás ösztönzése, 
munkalehetőségek létrehozása és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálatnak (EURES-
hálózat) annak munkaközvetítéssel és a 
megfelelő tájékoztatási, tanácsadási és 
útmutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos, 
nemzeti és határokon átnyúló jellegű 
tevékenységei tekintetében. Az Európai 
Bizottságnak rendszeresen figyelemmel 
kell kísérnie az EURES tevékenységeit, és 
az eredményeket közzé kell tennie.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
kis- és középvállalkozások fejlődésének és 
versenyképességének támogatása, és annak 
biztosítása, hogy az emberek – a megfelelő 
készségek elsajátítása és az egész életen át 
tartó tanulás lehetőségei révén –
alkalmazkodni tudjanak az olyan új 
kihívásokhoz, mint a tudásalapú 
társadalom előtérbe kerülése, a digitális 
menetrend, valamint a kis szén-dioxid-
kibocsátású és nagyobb 

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
kis- és középvállalkozások fejlődésének és 
versenyképességének támogatása, és annak 
biztosítása, hogy az emberek – a megfelelő 
készségek elsajátítása és az egész életen át 
tartó tanulás lehetőségei révén –
alkalmazkodni tudjanak a változó 
gazdasági és társadalmi körülményekhez, 
valamint az olyan új kihívásokhoz, mint a 
tudásalapú társadalom előtérbe kerülése, a 
digitális menetrend, valamint a kis szén-
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energiahatékonyságú gazdaságra való 
áttérés. Az elsődleges tematikus 
célkitűzések megvalósításával az ESZA-
nak hozzá kell járulnia e kihívások 
megoldásához. Ebben az összefüggésben 
az ESZA-nak támogatnia kell a munkaerő 
átalakulását a környezetbarátabb készségek 
és munkahelyek irányába, különösen az 
energiahatékonyság, a megújuló energia és 
a fenntartható szállítás terén, figyelembe 
véve az Unió azon szándékát, hogy – más 
szakpolitikákból származó 
hozzájárulásokkal együtt – legalább 20 %-
ra növelje az uniós költségvetésnek azt a 
részét, amely az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódik.

dioxid-kibocsátású és nagyobb 
energiahatékonyságú gazdaságra való 
áttérés. Az elsődleges tematikus 
célkitűzések megvalósításával az ESZA-
nak hozzá kell járulnia e kihívások 
megoldásához. Ebben az összefüggésben 
az ESZA-nak támogatnia kell a munkaerő 
átalakulását a környezetbarátabb készségek 
és munkahelyek irányába, különösen az 
energiahatékonyság, a megújuló energia és 
a fenntartható szállítás terén, figyelembe 
véve az Unió azon szándékát, hogy – más 
szakpolitikákból származó 
hozzájárulásokkal együtt – legalább 20 %-
ra növelje az uniós költségvetésnek azt a 
részét, amely az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódik.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy 
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával és a tagállamoknak a 
nemzeti reformprogramjaik 
megvalósításához nyújtott támogatással az 
ESZA-nak hozzá kell járulnia az Európa 
2020 stratégia végrehajtásához. Az ESZA-
nak – egy külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell aktívabban
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ESZA által támogatott fellépésekkel 
elért európai szintű eredmények pontosabb 
nyomon követése és jobb értékelhetősége 
érdekében közös teljesítmény- és 
eredménymutatókat kell meghatározni.

(8) Az ESZA által támogatott fellépésekkel 
elért európai szintű eredmények pontosabb 
nyomon követése és jobb értékelhetősége 
érdekében közös, átlátható és objektív
teljesítmény- és eredménymutatókat kell 
meghatározni.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Tekintettel arra, hogy a 
foglalkoztatás és a társadalmi kohézió 
biztosítása integrált és holisztikus 
megközelítést igényel, az ESZA-nak 
támogatnia kell az ágazatközi területalapú 
partnerségek kialakítását és azok 
programjait.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a 
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 
rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén fontos figyelembe 
venni a nemek közötti egyenlőség kérdését, 
és egyúttal a nemek egyenlőségét 
előmozdító konkrét intézkedésekre is 
szükség van.

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a 
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 
rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén, többek között az 
időben és következetesen végzett 
előkészítés, végrehajtás, ellenőrzés és 
értékelés terén is fontos figyelembe venni 
a nemek közötti egyenlőség kérdését, és 
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egyúttal a nemek egyenlőségét előmozdító 
konkrét intézkedésekre is szükség van.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Figyelembe véve, hogy a program 
céljai részben egybeesnek a társadalmi 
változással és innovációval foglalkozó 
program céljaival, olyan intézkedéseket 
kell bevezetni, amelyek célja ugyanazon 
tevékenységek és kezdeményezések kettős 
finanszírozásának elkerülése. Továbbá, 
mivel az ESZA keretében a megosztott 
igazgatás alá eső tevékenységek részben 
átfedésben vannak a társadalmi 
változással és innovációval foglalkozó, 
közvetlen gazdálkodással kezelt program 
tevékenységeivel, olyan intézkedéseket kell 
bevezetni, amelyekkel elkerülhető a 
különböző igazgatási struktúrák szerint 
működő tevékenységek megkettőzése vagy 
kettős finanszírozása.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Ki kell aknázni az Európai Szociális 
Alap, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap, a Kohéziós Alap, az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
közötti szinergiákat. Továbbá saját 
hatékonyságuk növelése, a köztük lévő 
koordináció javítása és a finanszírozási 
párhuzamosságok elkerülése érdekében 
létre kell hozni az Európai Szociális Alap, 
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
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Alap és a társadalmi változással és 
innovációval foglalkozó többéves program 
koherens struktúráját.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ESZA igénybevételének 
egyszerűsítése és a hibalehetőségek 
csökkentése érdekében, tekintettel az alap 
által támogatott műveletek sajátos 
jellegére, helyénvaló a(z) […]/EU rendelet 
57. és 58. cikkét kiegészítő rendelkezéseket 
bevezetni.

(16) Az ESZA igénybevételének 
egyszerűsítése és a hibalehetőségek 
csökkentése érdekében, tekintettel az alap 
által támogatott műveletek sajátos 
jellegére, helyénvaló a(z) […]/EU rendelet 
57. és 58. cikkét kiegészítő rendelkezéseket 
bevezetni. A kifizetések végrehajtásának 
és minőségének javítását a program 
célkitűzéseinek elérése érdekében 
irányadó elvnek kell tekinteni, 
ugyanakkor biztosítani kell a pénzügyi 
erőforrások optimális felhasználását; 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Fontos gondoskodni a program 
pénzgazdálkodásának hatékony és 
eredményes voltáról, valamint a program 
minél hatékonyabb és 
felhasználóbarátabb végrehajtásáról, s 
emellett biztosítani kell a jogbiztonságot és 
valamennyi résztvevőnek az eszközhöz 
való hozzáférését is. Mivel az ESZA 
keretében végzett tevékenységek 
megosztott igazgatás alá esnek, a 
tagállamoknak tartózkodniuk kellene 
olyan további szabályok meghozatalától, 
amelyek a kedvezményezett számára 
bonyolulttá teszik a pénzeszközök 
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felhasználását.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Az átalányösszegek és standard 
egységköltségek a költségvetési rendelet 
116. és 116a. cikke alapján történő 
alkalmazásának a kedvezményezettek 
számára az egyszerűsítést, és az összes 
ESZA projektpartner számára a rájuk 
háruló adminisztratív terhek csökkenését 
kell maga után vonnia; Az 
átalányösszegekből esetleg fennmaradó 
pénzösszegek a projektpartnernél 
maradnak.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamokat és a régiókat az alap 
további pénzügyi forrásokkal való 
kiegészítésére kell ösztönözni többek 
között a diákok támogatása, a 
munkahelyteremtés, a munkavállalói 
mobilitás, a társadalmi befogadás és a 
szociális vállalkozások támogatása 
céljából.

(17) A tagállamokat és a régiókat az alap 
további pénzügyi forrásokkal való 
kiegészítésére kell ösztönözni, különösen a 
fiatalok foglalkoztathatóságának
támogatása, a munkahelyteremtés, a 
munkavállalói mobilitás, a társadalmi 
befogadás és a szociális vállalkozások 
támogatása céljából.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 

(18) Fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
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szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a standard 
egységköltségeknek és 
átalányösszegeknek, valamint azok 
maximális összegének a művelet típusától 
függő meghatározásáról, továbbá arra, 
hogy meghatározza a szakpolitikai 
garanciák konkrét szabályait és feltételeit.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, szakértői szinten 
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során biztosítania kell a 
releváns dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, kellő időben történő és megfelelő 
átadását.

szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a standard 
egységköltségeknek és 
átalányösszegeknek, valamint azok 
maximális összegének a művelet típusától 
függő, a költségvetési rendelet vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelő
meghatározásáról, továbbá arra, hogy 
meghatározza a szakpolitikai garanciák 
konkrét szabályait és feltételeit. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, szakértői szinten 
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során biztosítania kell a 
releváns dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, kellő időben történő és megfelelő 
átadását.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az ESZA-nak valódi értékkel kell a 
tagállamok szakpolitikáit kiegészítenie, 
ezért annak felosztását nem szabad egy 
tagállam makrogazdasági teljesítményével 
automatikusan összekapcsolni. 

Indokolás

Csak mélyíti a problémákat, ha a már most is makrogazdasági gondokkal küzdő országokra 
újabb büntetéseket szabnak ki. Az ESZA költségvetését nem növelni kellene, hanem 
középpontjába a tagállamok a növekedés és a foglalkoztatás megteremtése érdekében történő 
támogatását kellene állítani.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket.
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a
fiatal és alacsonyan képzett 
munkavállalókat, a fogyatékossággal 
élőket, a migránsokat, az etnikai 
kisebbségeket, a társadalom peremére 
szorult közösségeket és a társadalmilag 
kirekesztett személyeket. Emellett az 
ESZA a vállalkozásoknak, valamint a 
különféle rendszereknek és struktúráknak 
is támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az 
új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

i. munkaerő-piaci hozzáférés és 
foglalkoztatási szolgálat a munkakeresők 
és az inaktív személyek számára többek 
között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia. a hátrányos helyzetű személyek, 
különösen a fogyatékossággal élők 
foglalkoztatásának támogatása a 
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munkaerőpiacon;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a kulcskompetenciák elsajátítására 
irányuló képzés, különös tekintettel a 
vállalkozói szellemre és a 
foglalkoztathatóság növelésére;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A társadalmi befogadás előmozdítása és 
a szegénység elleni küzdelem a következők 
révén:

c) Az aktív társadalmi befogadás 
előmozdítása és a szegénység elleni 
küzdelem a következők révén:

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 c i bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. aktív befogadás i. aktív befogadás a következők révén:
– elsősorban a foglalkoztatási lehetőségek 
javítása érdekében és a munkaképes korú 
emberek javát szolgáló, az aktív 
befogadást célzó olyan integrált 
megközelítések, amelyek támogatják az 
integrációhoz, a minőségi munkához és a 
társadalmi részvételhez vezető holisztikus,
személyre szabott életpályákat (és amelyek 
a társadalmi, közösségi beilleszkedéssel és 
az oda való visszailleszkedéssel 
kapcsolatos intézkedéseket tartalmazzák), 
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és amelyek biztosítják a minőségi 
szolgáltatásokhoz és a befogadó 
munkaerőpiachoz való hozzáférést.
– az életciklussal kapcsolatos megközelítés 
érvényesítése egy olyan integrált 
támogatás biztosítása érdekében, amely 
csökkenti a gyermekek és az idősek 
szegénységét és társadalmi kirekesztését.

Módosítás 27Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a társadalom peremére szorult 
közösségek – például a romák –
integrációja

ii. a társadalom peremére szorult 
közösségek integrációja;

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat;

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve a 
foglalkoztatási szolgálatokat, az oktatást, 
az egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 c vi bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1 c) vi. közösségek szintjén irányított 
helyi fejlesztési stratégiák;

(1 c) vi. közösségek szintjén irányított 
helyi fejlesztési stratégiák a közös 
rendelkezéseket megállapító rendelet 28. 
cikkében meghatározottak szerint;
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az
operatív programok keretében 
meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és a nemzeti 
reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban 
meghatározott kihívásokra 
összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
kiemelt céljainak megvalósításához.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok keretében 
meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és a nemzeti 
reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban a 
régióik és nemzeti szint alatti hatóságaik 
által meghatározott kihívásokra 
összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
kiemelt céljainak megvalósításához, és 
teljesítsék az ESZA 2. cikkben 
meghatározott küldetését.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

(2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „az aktív társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a tematikus koncentráció 
érdekében a következők szerint járnak el:

(3) A tagállamok és a regionális hatóságok 
a tematikus koncentráció érdekében a 
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következők szerint járnak el:

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tematikus koncentrációra 
vonatkozó rendelkezések nem 
alkalmazandók azokra a pénzeszközökre, 
amelyeket egy egyedi prioritási tengely 
keretében teljes mértékben innovációs és 
nemzetek feletti intézkedésekhez 
rendeltek.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi és 
a társadalmi-kulturális befogadás, a 
nemek közötti egyenlőség és az 
esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA támogathatja a(z) […]/EU 
rendelet 28. cikkében említett, közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiákat, a területi paktumokat, a 
foglalkoztatást, az oktatást és a társadalmi 
befogadást segítő helyi 
kezdeményezéseket, valamint a(z) […]/EU 
rendelet 99. cikkében említett integrált 
területi beruházásokat (ITB).

(1) Az ESZA támogatja a(z) […]/EU 
rendelet 28. cikkében említett, közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiákat, a területi paktumokat, a 
foglalkoztatást, többek között a fiatalok 
foglalkoztatását, az oktatást és a társadalmi 
befogadást segítő helyi 
kezdeményezéseket, például a társadalmi-
kulturális kezdeményezéseket is, valamint 
a(z) […]/EU rendelet 99. cikkében említett 
integrált területi beruházásokat (ITB).

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
környezeti és társadalmi kihívások 
kezelésére.

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
környezeti és társadalmi kihívások 
kezelésére. A finanszírozásbeli 
párhuzamosságok elkerülése érdekében e 
beavatkozásokat a különböző eszközök és 
programok között koordinálni kell.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […]/EU rendelet 32. cikke szerint 
az ESZA a hatálya alá tartozó fellépéseket 
és szakpolitikákat pénzügyi eszközökkel, 
például kockázatmegosztási 
mechanizmusokkal, tőke- és 
hiteleszközökkel, valamint garancia-, 

(1) A(z) […]/EU rendelet 32. cikke szerint 
az ESZA a hatálya alá tartozó fellépéseket 
és szakpolitikákat pénzügyi eszközökkel, 
például kockázatmegosztási 
mechanizmusokkal, tőke- és 
hiteleszközökkel, garancia-, holding- és 
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holding- és kölcsönalapokkal támogathatja. kölcsönalapokkal, valamint 
mikrohitelekkel és mikrohitel-eszközökkel
támogathatja.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által jóváhagyott
„szakpolitikai ESZA-garanciák” 
segítségével az ESZA felhasználható a 
nemzeti és regionális szintű, az ESZA és 
az operatív program hatálya alá tartozó 
fellépéseket és szakpolitikákat végrehajtó 
köz- és magánjogi szervezetek tőkepiaci 
hozzáférésének elősegítésére.

A Bizottság által jóváhagyott
„szakpolitikai ESZA-garanciák” 
segítségével az ESZA felhasználható a 
nemzeti, regionális és helyi szintű, az 
ESZA és az operatív program hatálya alá 
tartozó fellépéseket, különösen 
mikrohiteleket, mikrohitel-eszközöket és 
szakpolitikákat végrehajtó köz- és 
magánjogi szervezetek tőkepiaci 
hozzáférésének elősegítésére.
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