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Módosítás 27
Frédéric Daerden

Határozatra irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
149. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
149. és 14. cikkére,

Or. fr

Módosítás 28
Frédéric Daerden

Határozatra irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az európai Alapjogi Chartára, 
és különösen annak 29. és 36. cikkére,

Or. fr

Módosítás 29
Phil Bennion

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2010. június 17-én az Európai Tanács19

jóváhagyta a Bizottságnak a foglalkoztatást 
és az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó Európa 2020 stratégiára 
vonatkozó javaslatát20. Az Európai Tanács 
szorgalmazta valamennyi megfelelő EU 

(1) 2010. június 17-én az Európai Tanács19

jóváhagyta a Bizottságnak a foglalkoztatást 
és az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedést célzó Európa 2020 stratégiára 
vonatkozó javaslatát20. Az Európai Tanács 
szorgalmazta valamennyi megfelelő EU 
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eszköz és politika teljes körű mozgósítását 
a közös célkitűzések elérésének támogatása 
érdekében, és magasabb szintű 
összehangolt fellépésre kérte fel a 
tagállamokat. Az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálatok (ÁFSz-ek) központi szerepet 
játszanak az Európa 2020 stratégia céljának 
elérésében, hogy a 20 64 éves nők és 
férfiak foglalkoztatási aránya 2020-ra 
elérje a 75%-ot.

eszköz és politika teljes körű mozgósítását 
a közös célkitűzések elérésének támogatása 
érdekében, és magasabb szintű 
összehangolt fellépésre kérte fel a 
tagállamokat. Az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálatok (ÁFSz-ek) – nevezetesen az 
ifjúsági munkanélküliség csökkentése 
révén – központi szerepet játszanak az 
Európa 2020 stratégia céljának elérésében, 
hogy a 20–64 éves nők és férfiak 
foglalkoztatási aránya 2020-ra elérje a 
75%-ot.

__________________ __________________
19 EUCO 13/10, kelt: 2010/6/17. 19 EUCO 13/10, kelt: 2010/6/17.
20 A Bizottság közleménye: Európa 2020 –
Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája, COM (2010) 2020, 
2010. március 3.

20 A Bizottság közleménye: Európa 2020 –
Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája, COM (2010)2020, 
2010. március 3.

Or. en

Módosítás 30
Frédéric Daerden

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálatok általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat nyújtanak és e 
minőségükben az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 14. cikkének 
és az Európai Unió Alapjogi Chartája 
36. cikkének szabályozása alá tartoznak. 
Emellett az Európai Unió Alapjogi 
Chartája kimondja, hogy „mindenkinek 
joga van az ingyenes munkaközvetítői 
szolgáltatások igénybevételéhez”.

Or. fr
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Módosítás 31
Inês Cristina Zuber

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Tanács az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően 
2010. október 21-én a foglalkoztatási 
politikákra vonatkozó iránymutatásokat 
fogadott el. A szóban forgó integrált 
iránymutatások útmutatást nyújtanak a 
tagállamok számára saját nemzeti reform 
programjaik meghatározását és a 
reformok bevezetését illetően. A 
foglalkoztatási iránymutatások képezik az 
egyes országokra vonatkozó, az EUMSZ 
148. cikke (4) bekezdése értelmében a 
Tanács részéről a tagállamoknak adott 
ajánlások alapját. Az utóbbi években az 
ajánlások között az ÁFSz-ek működésére 
és hatáskörére, valamint a tagállamok 
aktív munkaerő-piaci politikáinak 
hatékonyságára vonatkozó konkrét 
ajánlások is szerepeltek.

törölve

Or. pt

Módosítás 32
Inês Cristina Zuber

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A munkaerő mobilitása a jelenlegi 
gazdasági körülmények közepette olyan 
helyzeteket teremtett, amelyekben a 
munkavállalók a gazdasági szempontból
peremre szorult régiókból elvándorlásra 
kényszerülnek;
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Or. pt

Módosítás 33
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Hasznára válna az ajánlásoknak, ha 
fokozottabban alátámasztanák azokat a 
megbízható adatok, a szakpolitika 
végrehajtásának sikerére vonatkozó 
visszajelzések és a tagállamok ÁFSz-ei 
közötti együttműködés. Az ÁFSz-ek ezzel 
a határozattal létrehozandó hálózatának 
ennek érdekében konkrét 
kezdeményezéseket kell végrehajtania, 
amelyekbe beletartozik a tényekkel 
alátámasztott közös teljesítményértékelési 
rendszerek és összehangolt kölcsönös 
tanulási tevékenységek kialakítása, a 
hálózat tagjai közötti kölcsönös 
segítségnyújtás, valamint az ÁFSz-ek 
korszerűsítését szolgáló stratégiai 
intézkedések végrehajtása. A hálózat és az 
egyes tagok konkrét ismereteit arra is fel 
kell használni, hogy a Foglalkoztatási, 
Szociálpolitikai, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács, illetve 
a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) 
kérésére megbízható adatokat 
szolgáltassanak a foglalkoztatási politikák 
kidolgozásához.

(4) Hasznára válna az ajánlásoknak, ha 
fokozottabban alátámasztanák azokat a 
megbízható adatok, a szakpolitika 
végrehajtásának sikerére vonatkozó 
visszajelzések és a tagállamok ÁFSz-ei 
közötti együttműködés. Az ÁFSz-ek ezzel 
a határozattal létrehozandó hálózatának
ennek érdekében konkrét 
kezdeményezéseket kell végrehajtania, 
amelyekbe beletartozik a tényekkel 
alátámasztott közös teljesítményértékelési 
rendszerek és összehangolt kölcsönös 
tanulási tevékenységek kialakítása, a 
hálózat tagjai közötti kölcsönös 
segítségnyújtás, valamint az ÁFSz-ek 
korszerűsítését szolgáló stratégiai 
intézkedések végrehajtása. A hálózat és az 
egyes tagok konkrét ismereteit arra is fel 
kell használni, hogy a Foglalkoztatási, 
Szociálpolitikai, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács, illetve 
a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) 
kérésére megbízható adatokat 
szolgáltassanak a foglalkoztatási politikák 
kidolgozásához, amelyekre kifejezetten a 
kiszolgáltatott csoportok, különösen a 
ifjúság körében tapasztalható magas 
szintű munkanélküliség leküzdéséhez van 
szükség.

Or. en

Módosítás 34
Heinz K. Becker
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Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Hasznára válna az ajánlásoknak, ha 
fokozottabban alátámasztanák azokat a 
megbízható adatok, a szakpolitika 
végrehajtásának sikerére vonatkozó 
visszajelzések és a tagállamok ÁFSz-ei 
közötti együttműködés. Az ÁFSz-ek ezzel 
a határozattal létrehozandó hálózatának 
ennek érdekében konkrét 
kezdeményezéseket kell végrehajtania, 
amelyekbe beletartozik a tényekkel 
alátámasztott közös teljesítményértékelési 
rendszerek és összehangolt kölcsönös 
tanulási tevékenységek kialakítása, a 
hálózat tagjai közötti kölcsönös 
segítségnyújtás, valamint az ÁFSz-ek 
korszerűsítését szolgáló stratégiai 
intézkedések végrehajtása. A hálózat és az 
egyes tagok konkrét ismereteit arra is fel 
kell használni, hogy a Foglalkoztatási,
Szociálpolitikai, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács, illetve 
a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO)
kérésére megbízható adatokat 
szolgáltassanak a foglalkoztatási politikák 
kidolgozásához.

(4) Hasznára válna az ajánlásoknak, ha 
fokozottabban alátámasztanák azokat a 
megbízható adatok, a szakpolitika 
végrehajtásának sikerére vonatkozó 
visszajelzések és a tagállamok ÁFSz-ei 
közötti együttműködés. Az ÁFSz-ek ezzel 
a határozattal létrehozandó hálózatának 
ennek érdekében konkrét 
kezdeményezéseket kell végrehajtania, 
amelyekbe beletartozik a tényekkel 
alátámasztott közös teljesítményértékelési 
rendszerek és összehangolt kölcsönös 
tanulási tevékenységek kialakítása, a 
hálózat tagjai közötti kölcsönös 
segítségnyújtás, valamint az ÁFSz-ek 
korszerűsítését szolgáló stratégiai 
intézkedések végrehajtása. A hálózat és az 
egyes tagok konkrét ismereteit arra is fel 
kell használni, hogy a Foglalkoztatási, 
Szociálpolitikai, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács, illetve 
az Európai Parlament Foglalkoztatási 
Bizottsága és az Európai Bizottság 
kérésére megbízható adatokat 
szolgáltassanak a foglalkoztatási politikák 
kidolgozásához.

Or. de

Módosítás 35
Inês Cristina Zuber

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Hasznára válna az ajánlásoknak, ha 
fokozottabban alátámasztanák azokat a 
megbízható adatok, a szakpolitika 

(4) Az ÁFSz-ek ezzel a határozattal 
létrehozandó hálózatának konkrét 
kezdeményezéseket kell végrehajtania, 
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végrehajtásának sikerére vonatkozó 
visszajelzések és a tagállamok ÁFSz-ei 
közötti együttműködés. Az ÁFSz-ek ezzel 
a határozattal létrehozandó hálózatának 
ennek érdekében konkrét 
kezdeményezéseket kell végrehajtania, 
amelyekbe beletartozik a tényekkel 
alátámasztott közös teljesítményértékelési 
rendszerek és összehangolt kölcsönös 
tanulási tevékenységek kialakítása, a 
hálózat tagjai közötti kölcsönös 
segítségnyújtás, valamint az ÁFSz-ek 
korszerűsítését szolgáló stratégiai 
intézkedések végrehajtása. A hálózat és az 
egyes tagok konkrét ismereteit arra is fel 
kell használni, hogy a Foglalkoztatási, 
Szociálpolitikai, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács, illetve 
a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) 
kérésére megbízható adatokat 
szolgáltassanak a foglalkoztatási politikák 
kidolgozásához.

amelyekbe beletartozik a tényekkel 
alátámasztott közös teljesítményértékelési 
rendszerek és összehangolt kölcsönös 
tanulási tevékenységek kialakítása, a 
hálózat tagjai közötti kölcsönös 
segítségnyújtás, valamint az ÁFSz-ek 
korszerűsítését szolgáló stratégiai 
intézkedések végrehajtása. A hálózat és az 
egyes tagok konkrét ismereteit arra is fel 
kell használni, hogy a Foglalkoztatási, 
Szociálpolitikai, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács, illetve 
a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) 
kérésére megbízható adatokat 
szolgáltassanak a foglalkoztatási politikák 
kidolgozásához.

Or. pt

Módosítás 36
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ÁFSz-ek ezzel a határozattal 
létrehozandó hálózatának az EUMSZ 150. 
cikke értelmében az EMCO-val szoros 
együttműködésben kell tevékenykednie és 
a szakpolitika végrehajtásával kapcsolatos 
tényadatokkal és jelentésekkel segítenie 
kell annak munkáját. Az ÁFSz hálózat az 
EMCO-n keresztül juttatja el 
hozzájárulásait a Tanácshoz. Különösen az 
ÁFSz hálózat a foglalkoztatási politikák 
kialakításával kapcsolatos együttes tudása 
és az ÁFSz-ek összehasonlító elemzése 
lehet segítségére a szakpolitika alakítóinak 

(6) Az ÁFSz-ek ezzel a határozattal 
létrehozandó hálózatának az EUMSZ 150. 
cikke értelmében az EMCO-val szoros 
együttműködésben kell tevékenykednie és 
a szakpolitika végrehajtásával kapcsolatos 
tényadatokkal és jelentésekkel segítenie 
kell annak munkáját. Az ÁFSz hálózat az 
EMCO-n keresztül juttatja el 
hozzájárulásait a Tanácshoz. Különösen az 
ÁFSz hálózat a foglalkoztatási politikák 
kialakításával kapcsolatos együttes tudása 
és az ÁFSz-ek összehasonlító elemzése 
lehet segítségére a szakpolitika alakítóinak 
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a foglalkoztatási politikák értékelése és 
tervezése terén nemzeti és uniós szinten 
egyaránt.

a foglalkoztatási politikák értékelése és 
tervezése terén nemzeti és uniós szinten 
egyaránt, a betöltetlen belső piaci 
álláshelyek problémájának megoldásával 
segítve az egyes országokra vonatkozó 
célkitűzések elérését és a foglalkoztatási 
arány növelését.

Or. en

Módosítás 37
Phil Bennion

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ÁFSz hálózatnak segítenie kell a 
foglalkoztatás terén tett szakpolitikai 
kezdeményezések, többek között az 
ifjúsági garancia létrehozásáról szóló 
tanácsi ajánlás21 végrehajtását. A hálózat 
támogathatja az oktatásból és képzésből a 
munkába való átmenet elősegítését célzó 
kezdeményezéseket is, többek között a 
készségek és képesítések fokozottabb 
átláthatósága révén.

(7) Az ÁFSz hálózatnak segítenie kell a 
foglalkoztatás terén tett szakpolitikai 
kezdeményezések, többek között az 
ifjúsági garancia létrehozásáról szóló 
tanácsi ajánlás21 végrehajtását. A 
hálózatnak ki kell alakítania és meg kell 
osztania a helyes gyakorlatokat a NEET-
fiatalok azonosítása, valamint azon
kezdeményezések kidolgozása 
tekintetében, amelyek célja annak 
biztosítása, hogy e fiatalok megszerezzék a 
munkaerőpiacra való belépéshez és a 
piacon maradáshoz szükséges 
készségeket. A hálózat támogathatja az 
oktatásból és képzésből a munkába való 
átmenet elősegítését célzó 
kezdeményezéseket is, többek között a 
készségek és képesítések fokozottabb 
átláthatósága, valamint a 
tanulószerződéses gyakorlati képzések és a 
munkaalapú tanulás előmozdítása révén.

__________________ __________________
21 A Tanács ajánlása az ifjúsági garancia 
létrehozásáról (7123/13).

21 A Tanács ajánlása az ifjúsági garancia 
létrehozásáról (7123/13).

Or. en
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Módosítás 38
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ÁFSz hálózatnak segítenie kell a 
foglalkoztatás terén tett szakpolitikai 
kezdeményezések, többek között az 
ifjúsági garancia létrehozásáról szóló 
tanácsi ajánlás21 végrehajtását. A hálózat 
támogathatja az oktatásból és képzésből a 
munkába való átmenet elősegítését célzó 
kezdeményezéseket is, többek között a 
készségek és képesítések fokozottabb 
átláthatósága révén.

(7) Az ÁFSz hálózatnak segítenie kell a 
foglalkoztatás terén tett szakpolitikai 
kezdeményezések, többek között az 
ifjúsági garancia létrehozásáról szóló 
tanácsi ajánlás21 végrehajtását. A hálózat 
támogathatja az oktatásból és képzésből a 
munkába való átmenet elősegítését, az 
álláskeresőknek a tanulószerződéses 
gyakorlati képzéssel, a szakmai 
gyakorlattal és a továbbképzéssel 
kapcsolatban nyújtott tanácsadást célzó 
kezdeményezéseket is, többek között 
azoknak a készségeknek és képesítéseknek
a fokozottabb átláthatósága révén, 
amelyekre a piaci igényekhez és a 
munkáltatók által támasztott 
követelményekhez való jobb 
alkalmazkodáshoz szükség van.

__________________ __________________
21 A Tanács ajánlása az ifjúsági garancia 
létrehozásáról (7123/13).

21 A Tanács ajánlása az ifjúsági garancia 
létrehozásáról (7123/13).

Or. en

Módosítás 39
Phil Bennion

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ÁFSz hálózatnak erősítenie kell a 
tagjai közötti együttműködést, továbbá az 
információk és a helyes gyakorlatok 

(8) Az ÁFSz hálózatnak erősítenie kell a 
tagjai közötti együttműködést, továbbá az 
információk és a helyes gyakorlatok 
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cseréjét, az összehasonlító elemzést és 
tanácsadást, valamint a foglalkoztatási 
szolgálatok kialakításával kapcsolatos 
innovatív módszerek terjesztését szolgáló 
közös kezdeményezéseket kell kialakítania 
az ÁFSz-ek hatáskörébe tartozó összes 
területen. A hálózat kialakításával lehetővé 
válik valamennyi ÁFSz inkluzív, tényekkel 
alátámasztott és teljesítmény-orientált 
összehasonlítása, és ezen keresztül a helyes 
gyakorlatok azonosítása. A hálózat 
tagjainak ezen eredmények alapján képessé 
kell válniuk a saját hatáskörükbe tartozó 
foglalkoztatási szolgálatok tervezésének és 
kialakításának formálására. A hálózat által 
végrehajtott kezdeményezéseknek 
fokozniuk kell az ÁFSz-ek működésének 
hatékonyságát és lehetővé kell tenniük a 
közkiadások hatékonyságának javítását.

cseréjét, az összehasonlító elemzést és 
tanácsadást, valamint a foglalkoztatási 
szolgálatok kialakításával kapcsolatos 
innovatív módszerek terjesztését szolgáló 
közös kezdeményezéseket kell kialakítania 
az ÁFSz-ek hatáskörébe tartozó összes 
területen. A hálózat kialakításával lehetővé 
válik valamennyi ÁFSz inkluzív, tényekkel 
alátámasztott és teljesítmény-orientált 
összehasonlítása, és ezen keresztül a helyes 
gyakorlatok azonosítása. A hálózat 
tagjainak ezen eredmények alapján képessé
kell válniuk a saját hatáskörükbe tartozó 
foglalkoztatási szolgálatok tervezésének és 
kialakításának formálására. A hálózat által 
végrehajtott kezdeményezéseknek 
fokozniuk kell az ÁFSz-ek működésének 
hatékonyságát és lehetővé kell tenniük a 
közkiadások hatékonyságának javítását. A 
hálózatnak együtt kell működnie 
magánkézben lévő foglalkoztatási 
szolgálatokkal is.

Or. en

Módosítás 40
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ÁFSz hálózatnak erősítenie kell a 
tagjai közötti együttműködést, továbbá az 
információk és a helyes gyakorlatok 
cseréjét, az összehasonlító elemzést és 
tanácsadást, valamint a foglalkoztatási 
szolgálatok kialakításával kapcsolatos 
innovatív módszerek terjesztését szolgáló 
közös kezdeményezéseket kell kialakítania 
az ÁFSz-ek hatáskörébe tartozó összes 
területen. A hálózat kialakításával lehetővé 
válik valamennyi ÁFSz inkluzív, tényekkel 
alátámasztott és teljesítmény-orientált 
összehasonlítása, és ezen keresztül a helyes 

(8) Az ÁFSz hálózatnak erősítenie kell a 
tagjai közötti együttműködést, továbbá az 
információk és a helyes gyakorlatok 
cseréjét, az összehasonlító elemzést és 
tanácsadást, valamint a foglalkoztatási 
szolgálatok kialakításával kapcsolatos 
innovatív módszerek terjesztését szolgáló 
közös kezdeményezéseket kell kialakítania 
az ÁFSz-ek hatáskörébe tartozó összes 
területen. A hálózat kialakításával lehetővé 
válik valamennyi ÁFSz inkluzív, tényekkel 
alátámasztott és teljesítmény-orientált 
összehasonlítása, és ezen keresztül a helyes 
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gyakorlatok azonosítása. A hálózat 
tagjainak ezen eredmények alapján képessé 
kell válniuk a saját hatáskörükbe tartozó 
foglalkoztatási szolgálatok tervezésének és 
kialakításának formálására. A hálózat által 
végrehajtott kezdeményezéseknek 
fokozniuk kell az ÁFSz-ek működésének 
hatékonyságát és lehetővé kell tenniük a 
közkiadások hatékonyságának javítását.

gyakorlatok azonosítása. A hálózat 
tagjainak ezen eredmények alapján képessé 
kell válniuk a saját hatáskörükbe tartozó 
foglalkoztatási szolgálatok tervezésének és 
kialakításának formálására, biztosítva az 
álláskeresők készségeinek és 
képesítéseinek a munkáltatók igényeivel 
való jobb összehangolását. A hálózat által 
végrehajtott kezdeményezéseknek 
fokozniuk kell az ÁFSz-ek működésének 
hatékonyságát és lehetővé kell tenniük a 
közkiadások hatékonyságának javítását.

Or. en

Módosítás 41
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ÁFSz hálózatnak erősítenie kell a 
tagjai közötti együttműködést, továbbá az 
információk és a helyes gyakorlatok 
cseréjét, az összehasonlító elemzést és 
tanácsadást, valamint a foglalkoztatási 
szolgálatok kialakításával kapcsolatos 
innovatív módszerek terjesztését szolgáló 
közös kezdeményezéseket kell kialakítania 
az ÁFSz-ek hatáskörébe tartozó összes 
területen. A hálózat kialakításával lehetővé 
válik valamennyi ÁFSz inkluzív, tényekkel 
alátámasztott és teljesítmény-orientált 
összehasonlítása, és ezen keresztül a helyes 
gyakorlatok azonosítása. A hálózat 
tagjainak ezen eredmények alapján képessé 
kell válniuk a saját hatáskörükbe tartozó 
foglalkoztatási szolgálatok tervezésének és 
kialakításának formálására. A hálózat által 
végrehajtott kezdeményezéseknek 
fokozniuk kell az ÁFSz-ek működésének 
hatékonyságát és lehetővé kell tenniük a 
közkiadások hatékonyságának javítását.

(8) Az ÁFSz hálózatnak erősítenie kell a 
tagjai közötti együttműködést, továbbá az 
információk és a helyes gyakorlatok 
cseréjét, az összehasonlító elemzést és 
tanácsadást, valamint a foglalkoztatási 
szolgálatok kialakításával kapcsolatos 
innovatív módszerek terjesztését szolgáló 
közös kezdeményezéseket kell kialakítania 
az ÁFSz-ek hatáskörébe tartozó összes 
területen. A hálózat kialakításával lehetővé 
válik valamennyi ÁFSz inkluzív, tényekkel 
alátámasztott és teljesítmény-orientált 
összehasonlítása, és ezen keresztül a helyes 
gyakorlatok és tagállami munkastruktúrák
azonosítása. A hálózat tagjainak ezen 
eredmények alapján képessé kell válniuk a 
saját hatáskörükbe tartozó foglalkoztatási 
szolgálatok tervezésének és kialakításának 
formálására. A hálózat által végrehajtott 
kezdeményezéseknek fokozniuk kell az 
ÁFSz-ek működésének hatékonyságát és 
lehetővé kell tenniük a közkiadások 
hatékonyságának javítását.
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Or. de

Módosítás 42
Inês Cristina Zuber

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ÁFSz hálózatnak erősítenie kell a 
tagjai közötti együttműködést, továbbá az 
információk és a helyes gyakorlatok 
cseréjét, az összehasonlító elemzést és 
tanácsadást, valamint a foglalkoztatási 
szolgálatok kialakításával kapcsolatos 
innovatív módszerek terjesztését szolgáló 
közös kezdeményezéseket kell kialakítania 
az ÁFSz-ek hatáskörébe tartozó összes 
területen. A hálózat kialakításával lehetővé 
válik valamennyi ÁFSz inkluzív, tényekkel 
alátámasztott és teljesítmény-orientált 
összehasonlítása, és ezen keresztül a helyes 
gyakorlatok azonosítása. A hálózat 
tagjainak ezen eredmények alapján képessé 
kell válniuk a saját hatáskörükbe tartozó 
foglalkoztatási szolgálatok tervezésének és 
kialakításának formálására. A hálózat által 
végrehajtott kezdeményezéseknek 
fokozniuk kell az ÁFSz-ek működésének 
hatékonyságát és lehetővé kell tenniük a 
közkiadások hatékonyságának javítását.

(8) Az ÁFSz hálózatnak erősítenie kell a 
tagjai közötti együttműködést, továbbá az 
információk és a helyes gyakorlatok 
cseréjét, az összehasonlító elemzést és 
tanácsadást, valamint a foglalkoztatási 
szolgálatok kialakításával kapcsolatos 
innovatív módszerek terjesztését szolgáló 
közös kezdeményezéseket kell kialakítania 
az ÁFSz-ek hatáskörébe tartozó összes 
területen. A hálózat kialakításával lehetővé 
válik valamennyi ÁFSz inkluzív, tényekkel 
alátámasztott és teljesítmény-orientált 
összehasonlítása, és ezen keresztül a helyes 
gyakorlatok azonosítása. A hálózat 
tagjainak ezen eredmények alapján képessé 
kell válniuk a saját hatáskörükbe tartozó
foglalkoztatási szolgálatok tervezésének és 
kialakításának formálására. A hálózat által 
végrehajtott kezdeményezéseknek hozzá 
kell járulniuk ahhoz, hogy jobban 
megfeleljenek az egyes tagállami Állami 
Foglalkoztatási Szolgálatok 
sajátosságainak, és ehhez megfelelő
finanszírozást kell biztosítani.

Or. pt

Módosítás 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)



PE522.804v01-00 14/28 AM\1007889HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Annak érdekében, hogy az ÁFSz-ek 
közös feladatai szorosabban igazodjanak
a tényleges munkaerő-piaci helyzethez, az 
Eurostatnak rendelkeznie kell a 
munkanélküliségre vonatkozó, valós 
idejű, NUTS 3 szintű számadatokkal.

Or. fr

Módosítás 44
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok által kinevezett Állami 
Foglalkoztatási Szolgálatok, valamint

a) a tagállamok által kinevezett Állami 
Foglalkoztatási Szolgálatok, amelyek 
mindegyike egy-egy képviselőt küld,
valamint

Or. de

Módosítás 45
Inês Cristina Zuber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szociális partnerek;

Or. pt

Módosítás 46
Frédéric Daerden
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A több önálló regionális Állami 
Foglalkoztatási Szolgálatot működtető 
tagállamok biztosítják a megfelelő 
képviseletet a Hálózat konkrét 
kezdeményezéseiben.

(3) A több önálló helyi vagy regionális 
Állami Foglalkoztatási Szolgálatot 
működtető tagállamok biztosítják a 
megfelelő képviseletet a Hálózat konkrét 
kezdeményezéseiben. A nemzeti ÁFSz-ek 
képviselőinek szintén meg kell tenniük 
minden erőfeszítést annak biztosítására, 
hogy a helyi és regionális hatóságok 
véleményét és tapasztalatait beépítsék a 
hálózat tevékenységeibe, valamint hogy 
teljes körűen tájékoztassák e helyi és 
regionális hatóságokat a hálózat 
tevékenységéről.

Or. fr

Módosítás 47
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A több önálló regionális Állami 
Foglalkoztatási Szolgálatot működtető 
tagállamok biztosítják a megfelelő 
képviseletet a Hálózat konkrét 
kezdeményezéseiben.

(3) A több önálló regionális Állami 
Foglalkoztatási Szolgálatot működtető 
tagállamok biztosítják a megfelelő 
képviseletet a Hálózat konkrét 
kezdeményezéseiben. A „hálózatban” – a 
regionális foglalkoztatási szolgálatok 
számától függetlenül – minden tagállam 
egy szavazattal rendelkezik .

Or. de

Módosítás 48
Frédéric Daerden
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hálózatnak a megfelelő szakmai szint 
meghatározásában való támogatása 
érdekében a hálózaton belül megfigyelői 
státuszt biztosítanak a Régiók Bizottsága 
által kijelölt képviselő számára.

Or. fr

Indokolás

Egyes tagállamokban közvetlenül a helyi hatóságok felelősek az állami foglalkoztatási 
szolgáltatásokért vagy az olyan tevékenységekért, mint a szakképzési rendszerek, a munkaerő-
piacon a készségek iránti kereslet előrejelzése vagy a foglalkoztatási támogatás. 
Következésképpen a helyi szintű tapasztalatok és gyakorlatok hivatalos elismerése és a 
hálózat munkájába való felvétele javítja a hálózat uniós döntéshozatali folyamatban való 
közreműködésének minőségét.

Módosítás 49
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a foglalkoztatást és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
Európa 2020 stratégia és az abban 
megfogalmazott kiemelt célok
végrehajtását, különös tekintettel a 
foglalkoztatással kapcsolatos célokra;

a) az ÁFSZ-ek jelenlegi gazdasági 
válsággal összefüggésben történő 
korszerűsítésére irányuló konkrét 
kezdeményezésekkel kapcsolatos 
megerősített együttműködést, a 
foglalkoztatást és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
Európa 2020 stratégia és az abban
megfogalmazott kiemelt célok elérése 
céljából, különös tekintettel a 
foglalkoztatással kapcsolatos célokra;

Or. en
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Módosítás 50
Danuta Jazłowiecka

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a magas munkanélküliségi aránnyal 
érintett, kiszolgáltatott helyzetben lévő 
társadalmi csoportok – különösen a 
fiatalok és az idős munkavállalók –
támogatását;

Or. en

Módosítás 51
Jean Lambert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a tisztességes munka előmozdítását;

Or. en

Módosítás 52
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós munkaerőpiacok hatékonyabb 
működését;

b) az ÁFSZ-ek teljesítményének a 
vonatkozó referenciaértékekkel való 
összevetése révén az uniós 
munkaerőpiacok hatékonyabb működését;

Or. en
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Módosítás 53
Inês Cristina Zuber

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós munkaerőpiacok hatékonyabb 
működését;

b) a szociális és munkavállalói jogokat 
szavatoló foglalkoztatást az egyes 
tagállamokban;

Or. pt

Módosítás 54
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a munkaerőpiacok mélyebb 
integrációját;

c) a helyes gyakorlatok azonosítását, a 
munkaerőpiacok mélyebb integrációját;

Or. en

Módosítás 55
Danuta Jazłowiecka

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fokozottabb földrajzi és foglalkozási 
mobilitást;

d) a fokozottabb önkéntes földrajzi és 
foglalkozási mobilitást;

Or. en
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Módosítás 56
Inês Cristina Zuber

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fokozottabb földrajzi és foglalkozási 
mobilitást;

d) a földrajzi és foglalkozási mobilitást;

Or. pt

Módosítás 57
Phil Bennion

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az ifjúsági munkanélküliség 
csökkentését az ifjúsági garanciához 
hasonló kezdeményezések 
végrehajtásának figyelemmel kísérése és 
támogatása révén;

Or. en

Módosítás 58
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a tagállamokban a kölcsönös tanulási 
és teljesítményértékelési tevékenységekben 
való, megfelelőbb szerepvállalást;

Or. en
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Módosítás 59
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a mások kedvező tapasztalataiból való 
tanulást („benchlearning”), a sikeres 
helyes gyakorlatok megfelelőbb
megvalósítása érdekében.

Or. de

Módosítás 60
Phil Bennion

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a készségek hiányosságainak 
azonosítását, és az azok mértékével és 
helyével kapcsolatos információk 
nyújtását;

Or. en

Módosítás 61
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a rövid távon szükségessé váló 
munkaerő-piaci politikai 
kezdeményezések bevezetése érdekében az 
értékelésben és felmérésben való 
részvételt;
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Or. de

Módosítás 62
Frédéric Daerden

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Egész Európára kiterjedő, tényekkel 
alátámasztott, illetve mennyiségi és 
minőségi mutatókon alapuló 
teljesítményértékelési rendszereket dolgoz 
ki és vezet be az állami foglalkoztatási 
szolgálatoknál az ÁFSz-ek 
teljesítményének értékelése, valamint a 
megfelelő kölcsönös tanulási eszköz 
kidolgozása céljából végzett adatgyűjtés 
érdekében. Az adatok, ismeretek és 
gyakorlatok terjesztése révén aktívan 
közreműködik továbbá az említett 
tevékenységek végrehajtásában.

a) Egész Európára kiterjedő, tényekkel 
alátámasztott, illetve mennyiségi és 
minőségi mutatókon alapuló 
teljesítményértékelési rendszereket dolgoz 
ki és vezet be az állami foglalkoztatási 
szolgálatoknál az ÁFSz-ek 
teljesítményének értékelése, valamint a 
megfelelő kölcsönös tanulási eszköz 
kidolgozása céljából végzett adatgyűjtés 
érdekében. Az adatok, ismeretek és 
gyakorlatok terjesztése révén aktívan
közreműködik továbbá az említett 
tevékenységek végrehajtásában. A cél itt 
nem egy „osztályozási rendszer” 
kialakítása vagy célkitűzések 
meghatározása, hanem a tanulás közös 
módszertan alapján történő elősegítése.

Or. fr

Módosítás 63
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Egész Európára kiterjedő, tényekkel 
alátámasztott, illetve mennyiségi és 
minőségi mutatókon alapuló 
teljesítményértékelési rendszereket dolgoz 
ki és vezet be az állami foglalkoztatási 
szolgálatoknál az ÁFSz-ek 

a) Egész Európára kiterjedő, tényekkel 
alátámasztott, illetve mennyiségi és 
minőségi mutatókon alapuló 
teljesítményértékelési rendszereket dolgoz 
ki és vezet be az állami foglalkoztatási 
szolgálatoknál az ÁFSz-ek 
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teljesítményének értékelése, valamint a 
megfelelő kölcsönös tanulási eszköz 
kidolgozása céljából végzett adatgyűjtés 
érdekében. Az adatok, ismeretek és 
gyakorlatok terjesztése révén aktívan 
közreműködik továbbá az említett 
tevékenységek végrehajtásában.

teljesítményének értékelése, valamint a 
megfelelő kölcsönös tanulási eszköz 
kidolgozása céljából valamennyi 
tagállamban végzett adatgyűjtés 
érdekében. Az adatok, ismeretek és helyes
gyakorlatok terjesztése révén aktívan 
közreműködik továbbá az említett 
tevékenységek végrehajtásában.

Or. en

Módosítás 64
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Egész Európára kiterjedő, tényekkel 
alátámasztott, illetve mennyiségi és 
minőségi mutatókon alapuló 
teljesítményértékelési rendszereket dolgoz 
ki és vezet be az állami foglalkoztatási 
szolgálatoknál az ÁFSz-ek 
teljesítményének értékelése, valamint a 
megfelelő kölcsönös tanulási eszköz 
kidolgozása céljából végzett adatgyűjtés 
érdekében. Az adatok, ismeretek és 
gyakorlatok terjesztése révén aktívan 
közreműködik továbbá az említett 
tevékenységek végrehajtásában.

a) Egész Európára kiterjedő, tényekkel 
alátámasztott, illetve mennyiségi és 
minőségi mutatókon alapuló, mások 
kedvező tapasztalataiból való tanulást 
lehetővé tevő („bench-learning”)
rendszereket dolgoz ki és vezet be az 
állami foglalkoztatási szolgálatoknál az 
ÁFSz-ek teljesítményének értékelése, 
valamint a megfelelő kölcsönös tanulási 
eszköz kidolgozása céljából végzett 
adatgyűjtés érdekében. Az adatok, 
ismeretek és gyakorlatok terjesztése révén 
aktívan közreműködik továbbá az említett 
tevékenységek végrehajtásában.

Or. de

Módosítás 65
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Elfogadja és végrehajtja a legfontosabb 
területeken az ÁFSz-ek korszerűsítéséről 
és megerősítéséről kialakított koncepciót.

c) Elfogadja és végrehajtja a legfontosabb 
területeken az ÁFSz-ek kölcsönös tanulás 
elősegítése, valamint a szolgáltatási 
kapacitás és a hatékonyság javítása révén 
történő korszerűsítéséről és 
megerősítéséről kialakított koncepciót.

Or. en

Módosítás 66
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Elfogadja és végrehajtja a legfontosabb 
területeken az ÁFSz-ek korszerűsítéséről 
és megerősítéséről kialakított koncepciót.

c) A tágabb társadalmi célkitűzésekkel 
összhangban elfogadja és végrehajtja a 
legfontosabb területeken az ÁFSz-ek 
korszerűsítéséről és megerősítéséről 
kialakított koncepciót.

Or. en

Módosítás 67
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A Tanács vagy a Bizottság felkérésére 
vagy saját kezdeményezés alapján 
jelentéseket készít a foglalkoztatási 
területet illetően.

d) A Tanács, a Bizottság, az Európai 
Parlament felkérésére vagy saját 
kezdeményezés alapján jelentéseket készít 
a foglalkoztatási területet illetően.

Or. en
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Módosítás 68
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Közreműködik a foglalkoztatási területre 
vonatkozó szakpolitikai kezdeményezések 
végrehajtásában.

e) Közreműködik a foglalkoztatási és 
szociális területre vonatkozó szakpolitikai 
kezdeményezések végrehajtásában.

Or. de

Módosítás 69
Phil Bennion

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Létrehozza és megosztja a NEET-
fiatalok azonosításának, valamint azon
kezdeményezések kidolgozásának helyes 
gyakorlatait, amelyek célja annak 
biztosítása, hogy e fiatalok megszerezzék a 
munkaerőpiacra való belépéshez és a 
piacon maradáshoz szükséges 
készségeket.

Or. en

Módosítás 70
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hálózat kidolgozza a 3. cikk (1) 
bekezdésének a) és b) pontjában szereplő 
kezdeményezésekkel kapcsolatos 

(2) A Hálózat kidolgozza a 3. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt valamennyi 
kezdeményezéssel kapcsolatos 
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jelentéstételi mechanizmust. Ezzel a 
rendelkezéssel összhangban a Hálózat 
tagjai éves jelentést nyújtanak be a 
Hálózathoz.

jelentéstételi mechanizmust. Ezzel a 
rendelkezéssel összhangban a Hálózat 
tagjai éves jelentést nyújtanak be a 
Hálózathoz.

Or. de

Módosítás 71
Frédéric Daerden

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hálózat együttműködik a 
munkaerőpiaci szereplőkkel, többek 
között a foglalkoztatási szolgáltatásokat 
nyújtó más szervezetekkel, oly módon, 
hogy bevonja azokat az őket érintő 
tevékenységekbe és a Hálózat tagjainak 
találkozóiba, valamint az információk és 
adatok cseréjébe.

(1) A Hálózat eseti alapon és kizárólag 
saját kezdeményezésre együttműködik a 
munkaerő-piaci szereplőkkel, többek 
között a foglalkoztatási szolgáltatásokat 
nyújtó más szervezetekkel, így a 
munkaerő-kölcsönző ügynökségekkel, a 
magántulajdonú foglalkoztatási 
szolgálatokkal, a foglalkoztatással 
összefüggő feladatokat ellátó nem 
kormányzati szervezetekkel, adott esetben 
a regionális és helyi önkormányzatokkal, 
valamint az Európai Pályaorientációs 
Szakpolitikai Hálózattal, oly módon, hogy 
bevonja azokat az őket érintő 
tevékenységekbe és a Hálózat tagjainak 
találkozóiba, valamint az információk és 
adatok cseréjébe.

Or. fr

Módosítás 72
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hálózat együttműködik a 
munkaerőpiaci szereplőkkel, többek 
között a foglalkoztatási szolgáltatásokat 
nyújtó más szervezetekkel, oly módon, 
hogy bevonja azokat az őket érintő 
tevékenységekbe és a Hálózat tagjainak 
találkozóiba, valamint az információk és 
adatok cseréjébe.

(1) A Hálózat együttműködik a munkaerő-
piaci szereplőkkel, többek között a 
foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtó más 
szervezetekkel és a munkanélkülieket
vagy a kiszolgáltatott csoportokat 
képviselő szervezetekkel, oly módon, hogy 
bevonja azokat az őket érintő 
tevékenységekbe és a Hálózat tagjainak 
találkozóiba, valamint az információk és 
adatok cseréjébe.

Or. en

Módosítás 73
Inês Cristina Zuber

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hálózat együttműködik a munkaerő-
piaci szereplőkkel, többek között a 
foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtó más 
szervezetekkel, oly módon, hogy bevonja 
azokat az őket érintő tevékenységekbe és a 
Hálózat tagjainak találkozóiba, valamint az 
információk és adatok cseréjébe.

(1) A Hálózat együttműködik a munkaerő-
piaci szereplőkkel, többek között a 
foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtó más 
szervezetekkel – ideértve a 
szakszervezeteket és a munkavállalók 
képviselőit –, oly módon, hogy bevonja 
azokat az őket érintő tevékenységekbe és a 
Hálózat tagjainak találkozóiba, valamint az 
információk és adatok cseréjébe.

Or. pt

Módosítás 74
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Irányító Testület egyhangú
határozattal fogadja el saját ügyrendjét, 
amely kiterjed többek között az Irányító 
Testület határozathozatali eljárásaira, 
valamint a Hálózat elnökének és 
alelnökeinek kinevezésével és hivatali 
idejével kapcsolatos rendelkezésekre. Az 
Irányító Testület többségi határozattal 
fogadja el éves munkaprogramját, amely 
szabályozza a munkacsoportok 
létrehozását, a Hálózat ülésein használt 
nyelvekre vonatkozó megállapodásokat, 
valamint a Hálózat által kiadásra kerülő 
éves jelentéssel kapcsolatos kérdéseket.

(3) Az Irányító Testület egyhangú 
határozattal fogadja el saját ügyrendjét, 
amely kiterjed többek között az Irányító 
Testület határozathozatali eljárásaira, 
valamint a Hálózat elnökének és 
alelnökeinek kinevezésével és hivatali 
idejével kapcsolatos rendelkezésekre. Az 
Irányító Testület többségi határozattal 
fogadja el éves munkaprogramját, amely 
szabályozza a munkacsoportok 
létrehozását, a Hálózat ülésein használt 
nyelvekre vonatkozó megállapodásokat, 
valamint az Európai Parlamentnek 
továbbításra és ezt követően a
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
általi értékelésre, feldolgozásra, és a 
Hálózat által kiadásra kerülő éves 
jelentéssel kapcsolatos kérdéseket.

Or. de

Módosítás 75
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
Az általános keret elfogadása
A Bizottság a 8. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el a 3. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott teljesítményértékelési és 
kölcsönös tanulási kezdeményezések 
végrehajtásának általános kereteit 
illetően, beleértve az ÁFSz-ek 
teljesítményének értékelésére szolgáló 
módszertant és az azzal kapcsolatos 
alapvető mennyiségi és minőségi 
mutatókat, az integrált kölcsönös tanulási 
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programhoz tartozó tanulási eszközöket, 
valamint az ezekben a 
kezdeményezésekben való részvétel 
feltételeit.

Or. de

Módosítás 76
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a határozat hatályba lépését 
követő négy év elteltével jelentést nyújt be 
a határozat alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának. A jelentés kiterjed 
többek között arra, hogy milyen mértékben 
segítette elő a Hálózat a 2. cikkben 
meghatározott célok megvalósulását, 
valamint hogy teljesítette-e kitűzött 
feladatait.

(1) A Bizottság a határozat hatályba lépését 
követő két év elteltével jelentést nyújt be a 
határozat alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának. A jelentés kiterjed 
többek között arra, hogy milyen mértékben 
segítette elő a Hálózat a 2. cikkben 
meghatározott célok megvalósulását, 
valamint hogy teljesítette-e kitűzött 
feladatait.

Or. de


