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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozza azt a keretet, amelybe az 
Európai Szociális Alap (ESZA) tevékenysége illeszkedik, és előírja, hogy a támogatásokat az 
Európa 2020 stratégiához kapcsolódó kevesebb célkitűzésre összpontosítsák. E stratégia hét 
kiemelt kezdeményezést mozdít elő, melyek közé tartozik az „Új készségek és munkahelyek 
menetrendje”, a „Mozgásban az ifjúság”, „A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem európai platformja”, és az „Európai digitális menetrend”. 

A pénzügy támogatások odaítélésének prioritásait ebben a keretben kell felülvizsgálni és 
fejleszteni.

Az Új készségek és munkahelyek menetrendje kiemeli az iskolából való kimaradás 
megelőzését, és azt, hogy a tagállamok számára képzési és iskolai tanulási alternatívákat kell 
kínálni. Hangsúlyozza továbbá a képzés és a képességek fejlesztésének fontosságát, ami egész 
életen át jobb foglalkoztatási kilátásokat biztosít, a PE 2011/2067 (INI) jelentés pedig amellett 
érvel, hogy az ESZA-t e célokra kell mobilizálni. 

A „Mozgásban az ifjúság” célja, hogy 2020-ig 15%-ról 10%-ra csökkentse az iskola idő előtti 
befejezésének arányát, és 31%-ról 40%-ra növelje a felsőfokú oktatásban diplomát szerzők 
arányát. A kezdeményezés az egyetemisták és a képzésben részt vevő fiatalok képesítési 
szintjére helyezi a hangsúlyt. Az EP 2010/2307(INI) jelentés azt javasolja, hogy az ESZA 
engedélyezze a több dimenziót, úgymint a foglalkoztatást, a mobilitást, a társadalmi 
befogadást és a kulturális fellépéseket magukba foglaló transzverzális intézkedések 
finanszírozását.

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja az innovációt és 
a társadalmi tapasztalatszerzést mozdítja elő azokban a különböző formákban, amelyekben az 
az életciklus során megnyilvánulhat. Az Európai Parlament a 2011/2052(INI) jelentésében azt 
ajánlja, hogy az ESZA járuljon hozzá e kezdeményezéshez és kéri a Bizottságot, hogy 
„erőteljesebben vonja be az európai stratégia kidolgozásába a civil társadalmat és valamennyi 
érintett résztvevőt”1. 

Végül az „Európai digitális menetrend” célja a digitális ismeretek és jártasság terén 
tapasztalható szakadékok 2015-ig történő áthidalása, továbbá felnőtteknek szóló IKT-
képzések létrehozását javasolja. Cselekvési tervet határoz meg az írás-olvasás megtanítására 
és speciális képzési programokat a digitális ismeretek elsajátítására a kirekesztés 
kockázatának kitett csoportok számára.

Ez a vélemény az ESZA leginkább elkerült vetületeire, úgymint a polgárok részvételére, az 
ifjúságra, a kulturális dimenzióra, a képzésre és a sportra kívánja helyezni a hangsúlyt.

Fiatalok

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0370&language=EN#title1
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A rendeletjavaslat magában foglalja a korai iskolaelhagyók számának csökkentését és a 
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzését mind a koragyermekkori 
nevelésben, mind az alap- és középfokú oktatásban, továbbá a fiatalok munkanélkülisége 
elleni küzdelem fontosságát. Ezért tehát hangsúlyt kell fektetnie arra, hogy figyelembe vegyék 
ennek a válság kellős közepén élő nemzedéknek az aggodalmait, és egyértelműen a 
támogatások kedvezményezettjeinek kell őket megjelölnie, a társadalomban való 
részvételüket támogató programok finanszírozása mellett.

Kulturális vetületek

A Tanács a kulturális és a kreatív kompetenciákról és Európa szellemi tőkéjének építésében 
betöltött szerepükről szóló következtetéseiben kéri a tagállamokat, hogy „ismerjék el a 
kulturális és kreatív kompetenciák hozzájárulását, mint a fenntartható munkahelyek és a 
társadalmi innováció alapját annak érdekében, hogy teljes mértékben ki lehessen használni 
(...) az Európai Szociális Alap kínálta lehetőségeket”1. 
Ugyanabban az évben az Európai Parlament a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának 
felszabadításáról szóló állásfoglalásában „kéri a Bizottságot, hogy segítse elő a kulturális és 
kreatív iparágak, valamint az oktatási, képzési és továbbképzési ágazat közötti közös 
kutatásokat és partnerségi programokat, ezáltal biztosítva a polgárok számára a kreatív és 
interkulturális készségek elsajátítását, az új kreatív technikák és eszközök oktatáson belüli 
felhasználásának megkönnyítését, az egész életen át tartó oktatás és képzés megerősítését –
többek között az Európai Szociális Alap segítségével – tekintettel arra, hogy ez a terület 
jelentős technológiai változáson megy keresztül”. 

A jelenlegi kohéziós politika keretében azonban a kultúra hozzájárulása a helyi és a regionális 
fejlődéshez csak a kulturális örökség és az idegenforgalom formájában van jelen. A 
Bizottságnak a 2014 és 2020 közötti időszak strukturális alapjaira vonatkozó javaslata tágabb 
értelemben nem foglalkozik a kultúrával.
Pedig a kultúra elválaszthatatlanul kapcsolódik az oktatás, a társadalmi befogadás és az 
innováció kérdéseihez, és következésképpen az EU 2020 stratégiához. Az, hogy a készségek 
és a szakismeret fejlesztésén keresztül a kultúra több formában járul hozzá az oktatáshoz és a 
tanuláshoz, a kreatív és kulturális iparágaknak köszönhetően a gazdasági fejlődéshez, továbbá 
a marginalizálódott közösségekkel kapcsolatos megelőző fellépésnek köszönhetően a 
társadalmi befogadáshoz, mind azt igazolja, hogy a meghatározóan kulturális projekteknek 
helyük van a tervezett intézkedésekben.

Sport

Az ESZA-nak a társadalmi befogadást, az integrációt és az esélyegyenlőséget támogató 
eszközként a sport számára is helyet kellene szorítania. 

MÓDOSÍTÁS

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:
                                               
1 A Tanács következtetései a kulturális és kreatív kompetenciákról és azok szerepérõl Európa 
szellemi tõkéjének fejlõdésében, (HL C 372., 2011.12.20., 19. o.).
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Módosítás 1

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.
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.

(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.
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és a
sérülékeny társadalmi csoportok 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 vállalkozói kedv különösen a 
fiatalok körében történő támogatása és 
ösztönzése, 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.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése 

(5) A gazdasági növekedés, a nyilvánosság 
részvétele és a foglalkoztatási lehetőségek
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érdekében e prioritások mellett a kevésbé 
fejlett régiókban és tagállamokban fokozni 
kell a közigazgatás hatékonyságát, és 
növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintettek 
intézményi kapacitását.

mindenki számára történő ösztönzése 
érdekében e prioritások mellett a kevésbé 
fejlett régiókban és tagállamokban fokozni 
kell a közigazgatás, többek között az 
elektronikus kormányzás hatékonyságát, 
és növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintettek 
intézményi kapacitását.

Módosítás 3
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 
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.

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai
mikro-, kis- és középvállalkozások –
köztük a kulturális és kreatív 
vállalkozások – folyamatos fejlődésének és 
versenyképességének támogatása, és annak 
biztosítása, hogy a megfelelő készségek 
elsajátítása és az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségei révén az emberek meg 
tudjanak felelni az olyan új kihívásoknak, 
mint a tudásalapú társadalom előtérbe 
kerülése, a digitális menetrend, valamint a 
kis szén-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 el kellene ismernie, hogy a 
kulturális és kreatív kompetenciák 
elősegítik a tisztességes munkához való 
hozzájutást, és támogatnia kellene a
munkavállalók átállását 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 
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érvényesítéséhez kapcsolódik.

Módosítás 4

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 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, valamint feladatául a 
társadalmi egyenlőtlenségek felszámolását 
kellene kitűzni. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

Módosítás 5

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 teljesítmény- és 
eredménymutatókat kell meghatározni, 
amelyek figyelembe veszik a minőségi 
szempontokat, például a finanszírozott 
projektek tartósságát és ezek 
munkahelyteremtő vagy a beilleszkedést 
segítő hatásait.
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Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a felelősségteljes
kormányzáson, továbbá valamennyi 
érintett területi és társadalmi-gazdasági 
szereplő, különösen pedig a szociális 
partnerek, a helyi hatóságok és a nem 
kormányzati szervezetek partnerségén 
múlik. Ennek érdekében a tagállamoknak 
az ESZA végrehajtásában való aktív
részvételre kell ösztönözniük a szociális 
partnereket, a helyi hatóságokat és a nem 
kormányzati szervezeteket.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A társadalmi innováció támogatása
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a
társadalmi változásokat, és az innovatív
szociális vállalkozások ösztönzésben és 
támogatásban részesüljenek. Különösen 
az innovatív megoldásoknak a további 
terjesztésüket megelőző tesztelése és 
értékelése bizonyul hasznos eszköznek a 
szakpolitikák hatékonyságának
javításában, ami indokolja az ESZA által 
nyújtott célzott támogatások 
szükségességét.

(12) A társadalmi innováció támogatása
olyan innovatív szociális és kulturális 
vállalkozások ösztönzése és támogatása 
révén, amelyek jellegüknél fogva és a
tartós elhelyezkedés szempontjából 
bennük rejlő potenciál tekintetében 
hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági 
fejlődés megvalósulásához. Különösen 
fontos az innovatív megoldások tesztelése 
és értékelése a szakpolitikák 
hatékonyságának javítása érdekében, ami 
indokolja az ESZA által nyújtott célzott 
támogatások szükségességét.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságok, városok, szociális partnerek és 
nem kormányzati szervezetek 
programokban történő aktívabb részvétele 
érdekében területi paktumok, a 
foglalkoztatást és a társadalmi befogadást 
segítő helyi kezdeményezések, a 
közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák és fenntartható 
városfejlesztési stratégiák is alkalmazhatók 
és támogathatók.

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságok, városok, szociális partnerek és 
nem kormányzati szervezetek 
programokban történő aktívabb részvétele 
érdekében területi paktumok, a 
foglalkoztatást, a társadalmi befogadást és 
a nyilvánosság részvételét segítő helyi 
kezdeményezések, a közösségek szintjén 
irányított helyi fejlesztési stratégiák és 
fenntartható városfejlesztési stratégiák is 
alkalmazhatók és támogathatók.

Módosítás 9
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 többek 
között a diákok támogatása, a hallgatói 
mobilitás, a munkahelyteremtés, a 
munkavállalói mobilitás, a fizikai aktivitás 
és a sport, a társadalmi befogadás, a 
szociális vállalkozások és a nyilvánosság 
részvételének támogatása céljából.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ennek érdekében az ESZA támogatja a 
tagállamokat az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégia prioritásainak és kiemelt 
céljainak megvalósításában. Az ESZA 

(2) Ennek érdekében az ESZA támogatja a 
tagállamokat az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégia prioritásainak és kiemelt 
céljainak megvalósításában a fokozott 
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támogatja a szakpolitikák és intézkedések 
kidolgozását és végrehajtását, figyelembe 
véve a tagállamok gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
integrált iránymutatásokat, valamint a 
nemzeti reformprogramokra irányuló 
tanácsi ajánlásokat.

társadalmi kohézió biztosításának 
céljával. Az ESZA támogatja a 
szakpolitikák és intézkedések kidolgozását 
és végrehajtását, figyelembe véve a 
tagállamok gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
integrált iránymutatásokat, valamint a 
nemzeti reformprogramokra irányuló 
tanácsi ajánlásokat.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

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 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, a 
fiatalokat, a gyermekeket, az etnikai 
kisebbségeket, a társadalom peremére 
szorult közösségeket, a társadalmi 
kirekesztés által fenyegetett csoportokat és 
a társadalmilag kirekesztett személyeket.
Emellett az ESZA a szervezeteknek, 
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 szocio-kulturális és kulturális 
tevékenységek, a foglalkoztatás-, az
oktatás-, a képzési, a szociálpolitika és a 
sport területén.

Módosítás 12
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 

i. tisztességes munkához való hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói
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mobilitás ösztönzése révén orientáció, mobilitás, átképzés és új 
készségek elsajátításának ösztönzése 
révén;

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és
vállalkozásalapítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és
vállalkozások, különösen mikro- és 
kisvállalkozások alapítása, folyamatos 
fejlesztése és átadása;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. aktív és egészséges idősödés vi. különösen a sport által történő aktív és 
egészséges idősödés;

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont– bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az oktatásba, készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba való beruházás a 
következők révén:

b) Az oktatásba, a szakképzésbe és 
szakmai képzésbe, készségekbe, 
képesítésekbe és az egész életen át tartó 
tanulásba való beruházás a következők 
révén:

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a korai iskolaelhagyók számának 
csökkentése és a minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a 
koragyermekkori nevelésben, mind az 
alap- és középfokú oktatásban

i. a korai iskolaelhagyók számának 
csökkentése és a minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a 
koragyermekkori nevelésben, mind az 
alap- és középfokú oktatásban, valamint a 
szakképzésben;

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű
oktatás minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 
való részvétel növelése és a végzettségi 
szintek emelése érdekében;

ii. a felsőfokú oktatás, valamint a 
szakképzési intézmények minőségének, 
hatékonyságának és hozzáférhetőségének 
javítása az oktatásban való részvétel 
növelése és a végzettségi szintek emelése 
érdekében;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása;

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez és a hallgatói mobilitáshoz
való hozzáférés ösztönzése a fiatalok 
számára, a munkavállalók készségeinek, 
tudásának, képesítéseinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci
igényekhez való jobb igazítása;

Módosítás 19

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

iiia. a kulturális lehetőségek és 
tevékenységek elősegítésének támogatása, 
például a kulturális, művészeti és kreatív 
szférában szervezett képzések révén;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(v) a szociális gazdaság és vállalkozások 
ösztönzése

v. a szociális gazdaság és a szociális és 
kulturális vállalkozások ösztönzése;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – vi a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. a kreativitás és az innováció 
elősegítése a vezető ágazatokban, többek 
között a kulturális és kreatív ágazatban a 
mikro-, kis- és középvállalkozások, 
valamint egyes nem kormányzati 
szervezetek és szövetkezetek támogatása 
révén;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – vi b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vib. kulturális termékek, valamint a 
kulturális és kreatív lehetőségekhez való 
szélesebb körű hozzáférés ösztönzése; 
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Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a foglalkoztatás-, oktatás- és
szociálpolitika kidolgozásában érintett 
felek intézményi kapacitásának növelése; 
ágazati és területi paktumok a nemzeti, 
regionális és helyi szintű reformok 
ösztönzésére.

ii. A fiatalok számára készített oktatás- és
kultúrpolitikában, a foglalkoztatásban, az 
oktatásban, valamint az egész életen át 
tartó tanulási programok kidolgozásában 
érintett felek – különösen a(z) […]/EU 
rendelet 5. cikkében említett partnerek –
intézményi kapacitásának növelése; ágazati 
és területi paktumok a nemzeti, regionális 
és helyi szintű reformok ösztönzésére.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés 
elősegítése és e technológiák használatának 
és minőségének fokozása a digitális 
jártasság fejlesztése, valamint a digitális 
társadalmi befogadással, a digitális 
jártassággal és a megfelelő vállalkozói 
készséggel kapcsolatos beruházások révén

b) az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés 
elősegítése és e technológiák használatának 
és minőségének fokozása a digitális 
jártasság fejlesztése, valamint a digitális 
társadalmi befogadással, a digitális 
jártassággal és a megfelelő vállalkozói 
készséggel, többek között olyan 
alkalmazásokkal kapcsolatos beruházások 
révén, amelyek a materiális és 
immateriális kulturális örökséget, 
valamint a kulturális turizmust hivatottak 
előmozdítani, illetve jobban hasznosítani;

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció ösztönzése posztgraduális 
képzések kidolgozása, kutatói képzési 

c) a kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció ösztönzése posztgraduális 
képzések és a vállalkozói képességek 
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programok, valamint a felsőoktatási 
intézmények, kutató- és technológiai 
központok és vállalkozások közötti 
hálózatépítő tevékenységek és partnerségek 
révén

fejlesztése, kutatói képzési programok,
például a kulturális és a kreatív ágazatban 
működő, innovatív hálózatok kiépítése,
valamint a felsőoktatási intézmények, 
kutató- és technológiai központok és 
vállalkozások közötti hálózatépítő 
tevékenységek és partnerségek révén

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelése a 
vállalkozások és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások növelése révén.

d) a mikro-, kis- és középvállalkozások
fenntartható fejlődéséhez és 
versenyképességéhez szükséges 
körülmények javítása a vállalkozások, az 
üzleti élet vezetői és a munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások növelése, többek 
között a fiatalok részére nyújtott képzések 
és szakmai képzési rendszerek révén.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet mellékletében 
meghatározott közös mutatókat és a 
programspecifikus mutatókat a(z) […]/EU 
rendelet 24. cikke (3) bekezdésének és 87. 
cikke (2) bekezdése b) pontja ii. 
alpontjának megfelelően kell alkalmazni.
Valamennyi mutatót abszolút értékben kell 
kifejezni.

(1) Az e rendelet mellékletében 
meghatározott közös mutatókat és a 
programspecifikus mutatókat a(z) […]/EU 
rendelet 24. cikke (3) bekezdésének és 87. 
cikke (2) bekezdése b) pontja ii. 
alpontjának megfelelően kell alkalmazni.
Valamennyi mutatót abszolút értékben kell 
kifejezni, és ennek során figyelembe kell 
venni a minőségi tényezőket.

Módosítás 28
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szociális partnereknek és más 
érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok végrehajtásába történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

(1) A szociális partnereknek és más 
érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek és a szociális 
gazdaságnak – az operatív programok 
végrehajtásába történő, a(z) […]/EU 
rendelet 5. cikkében említett bevonása a(z) 
[…]/EU rendelet 113. cikkének
(7) bekezdésében meghatározott globális 
támogatások formájában történhet. Ebben 
az esetben az operatív program keretében 
meg kell jelölni a program globális 
támogatás által érintett részét, beleértve a 
különböző prioritási tengelyek keretében 
juttatott pénzügyi támogatások indikatív 
elosztását.

Módosítás 29
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 kulturális befogadás, a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség területén 
zajló tevékenységekben való aktív
részvételét és az azokhoz való megfelelő
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 30
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság, különösen 
azzal a céllal, hogy fokozzák a nők 
foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és érvényesülési lehetőségeit, 
csökkentsék a nemek szerinti munkaerő-
piaci szegregációt, felszámolják a 
nemekhez kötődő sztereotípiákat az 
oktatásban és képzésben, továbbá hogy 
elősegítsék a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára, a(z) […]/EU rendelet 7. cikkében 
említett általános érvényesítés eszközével, 
valamint a 3. cikk (1) bekezdése 
a) pontjának iv. alpontjában említett 
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget.

A tagállamok és a Bizottság, különösen 
azzal a céllal, hogy fokozzák a nők 
foglalkoztatásban és vállalkozásban való 
fenntartható részvételét és érvényesülési 
lehetőségeit, csökkentsék a nemek szerinti 
munkaerő-piaci szegregációt, felszámolják 
a nemekhez kötődő sztereotípiákat az 
oktatásban és képzésben, továbbá hogy 
elősegítsék a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára, a(z) […]/EU rendelet 7. cikkében 
említett általános érvényesítés eszközével, 
valamint a 3. cikk (1) bekezdése 
a) pontjának iv. alpontjában említett 
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint a 3. cikkben, és különösen a 3. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. 
alpontjában meghatározott beruházási 
prioritásokon belüli konkrét 
intézkedésekkel előmozdítják a mindenki 
számára biztosítandó esélyegyenlőséget, 
ideértve a fogyatékossággal élő 
személyeket segítő akadálymentesítést. E 
tevékenységek a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
személyekre és a fogyatékossággal élőkre 
irányulnak; céljuk e személyek munkaerő-
piaci részvételének és társadalmi 
integrációjának elősegítése, az 

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint a 3. cikkben, és különösen a 3. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. 
alpontjában meghatározott beruházási 
prioritásokon belüli konkrét 
intézkedésekkel előmozdítják a mindenki 
számára biztosítandó esélyegyenlőséget, 
ideértve a fogyatékossággal élő 
személyeket segítő akadálymentesítést. E 
tevékenységek a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
személyekre és a fogyatékossággal élőkre 
irányulnak; céljuk e személyek munkaerő-
piaci részvételének és társadalmi 
integrációjának elősegítése, az oktatás, a 
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iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

kultúrához való hozzáférés, az
iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az operatív programok 
keretében megmutatkozó konkrét igényeik 
alapján meghatározzák a társadalmi 
innovációval kapcsolatos témaköröket.

(2) A tagállamok az operatív programok 
keretében megmutatkozó konkrét igényeik 
alapján meghatározzák a társadalmi 
innovációval kapcsolatos témaköröket, 
amelyek az ifjúsághoz és a kultúrához 
kapcsolódó témákat is tartalmaznak.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – mindenekelőtt az 
egymástól való tanulás támogatása, 
hálózatok létrehozása és a bevált 
gyakorlatok és módszerek terjesztése által 
– elősegíti a társadalmi innováció terén 
folytatott kapacitásépítést.

(3) A Bizottság – mindenekelőtt az 
egymástól való tanulás támogatása, 
hálózatok létrehozása és a bevált 
gyakorlatok és módszerek terjesztése által 
– elősegíti a társadalmi és kulturális
innováció terén folytatott kapacitásépítést.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – az egymástól való
tanulást elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – támogatják a 

(1) A tagállamok – a kultúrák közötti 
párbeszéd és az egymástól való tanulás
elősegítése céljából, és ezáltal növelve az 
ESZA által támogatott politikák 
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transznacionális együttműködést. A 
transznacionális együttműködésben részt 
vevő partnerek legalább két tagállamból 
származnak.

eredményességét – támogatják a 
transznacionális együttműködést. A 
transznacionális együttműködésben részt 
vevő partnerek legalább két tagállamból 
származnak.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

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 támogathatja a(z) […]/EU 
rendelet 28. cikkében említett, közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiákat, a területi paktumokat, a 
foglalkoztatást, az oktatást, a befogadást, a 
polgárok részvételét, a fiatalokat és a
sportot segítő helyi kezdeményezéseket, 
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, társadalmi és kulturális
kihívások kezelésére.
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