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Módosítás 1
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EUMSz. 7 
cikke értelmében a társadalmi és területi 
kohézió alapvető elvnek számít az EU 
valamennyi politikájának és 
tevékenységének meghatározásakor, és a 
politikák és tevékenységek végrehajtásakor 
figyelembe kell venni az EUMSz. 9. 
cikkének rendelkezéseit;

1. emlékeztet arra, hogy az EUMSz. 4. 
cikke értelmében a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió alapvető elvnek számít 
az EU valamennyi politikájának és 
tevékenységének meghatározásakor, és a 
politikák és tevékenységek végrehajtásakor 
figyelembe kell venni az EUMSz. 9. 
cikkének rendelkezéseit;

Or. en

Módosítás 2
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az EUMSz. 7 
cikke értelmében a társadalmi és területi 
kohézió alapvető elvnek számít az EU 
valamennyi politikájának és 
tevékenységének meghatározásakor, és a 
politikák és tevékenységek végrehajtásakor 
figyelembe kell venni az EUMSz. 9. 
cikkének rendelkezéseit;

1. emlékeztet arra, hogy az EUMSz. 7. 
cikke értelmében a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió alapvető elvnek számít 
az EU valamennyi politikájának és 
tevékenységének meghatározásakor, és a 
politikák és tevékenységek végrehajtásakor 
figyelembe kell venni az EUMSz. 9. 
cikkének rendelkezéseit;

Or. en

Módosítás 3
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1a. Úgy véli, hogy a strukturális alapok a 
közösségi politikák átfogó 
megvalósításának legfontosabb eszközét 
képezik. Az egyes alapok független 
szabályozása, kezelése és végrehajtása –
még a politikák esetleges 
összehangolásának keretein belül is –
elengedhetetlen a konkrét célkitűzések 
eléréséhez és az alapokkal való bármilyen 
visszaélés megelőzéséhez;

Or. it

Módosítás 4
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a kohéziós politika 
célját a területileg és szociálisan 
egyenletesen megoszló fenntartható 
gazdasági növekedésnek, a 
munkahelyteremtésnek, valamint az 
európai gazdaság kohéziós és 
versenyképességi elemét jelentő európai
szociális modell megvalósításának kell 
képeznie;

2. megerősíti, hogy a kohéziós politika 
célját a területileg és szociálisan 
egyenletesen megoszló fenntartható 
gazdasági növekedésnek, a 
munkahelyteremtésnek, valamint a 
környezetvédelmi átalakítás területén 
születő új munkahelyek számára történő 
munkaerőképzésnek kell képeznie; 
megjegyzi, hogy ez nem fogja 
automatikusan helyreállítani a különböző 
társadalmi csoportok közötti kohéziót, 
valamint hogy a társadalmi és területi 
kohézió összehangolásához és a 
társadalmi integráció biztosításához 
ESZA-intézkedésekre van szükség; 
felhívja a figyelmet arra, hogy az európai 
szociális modell megvalósításának ez az 
egyetlen módja;

Or. de
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Módosítás 5
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a kohéziós politika 
célját a területileg és szociálisan 
egyenletesen megoszló fenntartható 
gazdasági növekedésnek, a 
munkahelyteremtésnek, valamint az 
európai gazdaság kohéziós és 
versenyképességi elemét jelentő európai 
szociális modell megvalósításának kell 
képeznie;

2. megerősíti, hogy a kohéziós politika 
célját a területileg és szociálisan 
egyenletesen megoszló fenntartható, 
intelligens és inkluzív gazdasági 
növekedésnek, a régiók közötti 
fejlettségbeli különbségek csökkentésének, 
a munkahelyteremtésnek, valamint az 
európai gazdaság kohéziós és 
versenyképességi elemét jelentő európai 
szociális modell megvalósításának kell 
képeznie;

Or. en

Módosítás 6
Franz Obermayr

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a kohéziós politika 
célját a területileg és szociálisan 
egyenletesen megoszló fenntartható 
gazdasági növekedésnek, a 
munkahelyteremtésnek, valamint az 
európai gazdaság kohéziós és 
versenyképességi elemét jelentő európai 
szociális modell megvalósításának kell
képeznie;

2. rámutat arra, hogy a kohéziós politika 
célját a területileg és szociálisan 
egyenletesen megoszló fenntartható 
gazdasági növekedésnek, a 
munkahelyteremtésnek, valamint az 
európai gazdaság kohéziós és 
versenyképességi elemét jelentő európai 
szociális modell megvalósításának kell 
képeznie;

Or. de
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Módosítás 7
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a kohéziós politika 
célját a területileg és szociálisan 
egyenletesen megoszló fenntartható 
gazdasági növekedésnek, a 
munkahelyteremtésnek, valamint az 
európai gazdaság kohéziós és 
versenyképességi elemét jelentő európai 
szociális modell megvalósításának kell 
képeznie;

2. megerősíti, hogy a kohéziós politika 
célját a területileg és szociálisan 
egyenletesen megoszló fenntartható 
gazdasági növekedésnek, a 
munkahelyteremtésnek, az életminőség 
javításának, valamint az európai gazdaság 
kohéziós és versenyképességi elemét 
jelentő európai szociális modell 
megvalósításának kell képeznie;

Or. de

Módosítás 8
Traian Ungureanu

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a kohéziós politika 
célját a területileg és szociálisan 
egyenletesen megoszló fenntartható 
gazdasági növekedésnek, a 
munkahelyteremtésnek, valamint az 
európai gazdaság kohéziós és 
versenyképességi elemét jelentő európai 
szociális modell megvalósításának kell 
képeznie;

2. megerősíti, hogy a kohéziós politika 
célját a területileg és szociálisan 
egyenletesen megoszló fenntartható 
gazdasági növekedésnek, a 
munkahelyteremtésnek, valamint az 
európai gazdaság kohéziós és 
versenyképességi elemét jelentő európai 
szociális modellek megvalósításának kell 
képeznie;

Or. en

Módosítás 9
Traian Ungureanu

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 albekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

megerősíti, hogy a kohéziós politikákat a 
fenntartható növekedés Unió-szerte 
történő megvalósítására, valamint a 
jólétnek a verseny támogatása révén 
történő igazságos és egyenlő elosztására 
kellene használni, valamint arra, hogy 
törekedjünk az Unió régiói közötti 
társadalmi-gazdasági különbségek 
csökkentésére;

Or. en

Módosítás 10
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. a kohéziós politikát a gazdaságpolitika
és az Unió hosszú távú befektetési 
stratégiája egyik pillérének tekinti;

3. úgy véli, hogy a kohéziós politik a 
kedvezőtlen helyzetű régiók és csoportok 
támogatásának biztosítéka, ami 
kiegyensúlyozott és harmonikus fejlődést 
biztosít az Európai Unió számára;
megjegyzi, hogy az európai hozzáadott 
érték abban rejlik, hogy az EU gazdasági 
sikerei mindenki javára válnak; ennek 
értelmében támogatja tehát a kohéziós 
politika független fenntartását, jelentős 
finanszírozással;

Or. de

Módosítás 11
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. a kohéziós politikát a gazdaságpolitika 3. a kohéziós politikát a hosszú távú 
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és az Unió hosszú távú befektetési
stratégiája egyik pillérének tekinti;

befektetési stratégiát és a társadalmi 
integrációt támogató uniós 
gazdaságpolitika egyik pillérének tekinti;

Or. fr

Módosítás 12
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. elismeri, hogy a kohéziós politika 
integrált megközelítése, amely 
összehangolja a különböző ágazati célokat 
a régiók szükségleteivel és lehetőségeivel, 
olyan értékes vonás, ami hozzájárul e 
politika hatékonyságához; ezért azt fenn 
kell tartani és meg kell erősíteni;

Or. en

Módosítás 13
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. meggyőződése szerint a gazdasági 
válságból adódó nehézségeknek arra kell 
ösztönözniük a Bizottságot, hogy rövid 
időn belül terjesszen elő a strukturális 
alapok reformjára vonatkozó és az EU 
2020 stratégia által megjelölt 
célkitűzésekkel összhangban lévő, 
nagyratörő javaslatot, továbbá vegye
figyelembe többek között az Európai 
Parlament A7-0267/2010. számú 
állásfoglalásában szereplő álláspontot;

4. meggyőződése szerint a gazdasági 
válságból adódó nehézségeknek arra kell 
ösztönözniük a Bizottságot, hogy rövid 
időn belül terjesszen elő a strukturális 
alapok felülvizsálatára vonatkozó és az EU 
2020 stratégia által megjelölt 
célkitűzésekkel összhangban lévő, 
nagyratörő javaslatot, amely figyelembe 
veszi többek között a tagállamok és a 
régiók szükségleteit és lehetőségeit, 
valamint az Európai Parlament A7-
0267/2010. számú állásfoglalásában 
szereplő álláspontokat;
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Or. en

Módosítás 14
Pervenche Berès

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. meggyőződése szerint a gazdasági 
válságból adódó nehézségeknek arra kell 
ösztönözniük a Bizottságot, hogy rövid 
időn belül terjesszen elő a strukturális 
alapok reformjára vonatkozó és az EU 
2020 stratégia által megjelölt 
célkitűzésekkel összhangban lévő, 
nagyratörő javaslatot, továbbá vegye
figyelembe többek között az Európai 
Parlament A7-0267/2010. számú 
állásfoglalásában szereplő álláspontot;

4. meggyőződése szerint a gazdasági
válságból adódó nehézségeknek arra kell 
ösztönözniük a Bizottságot, hogy rövid 
időn belül terjesszen elő a strukturális 
alapok reformjára vonatkozó és az EU 
2020 stratégia által megjelölt 
célkitűzésekkel összhangban lévő, 
nagyratörő javaslatot, amely figyelembe 
veszi többek között az Európai Parlament 
A7-0267/2010. számú állásfoglalásában 
szereplő álláspontokat, valamint új 
megoldásokat keres a társadalmi 
innovációs politikák társfinanszírozására;

Or. fr

Módosítás 15
Traian Ungureanu

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

úgy véli, hogy a kohéziós politikáknak 
jobban ki kellene használniuk gazdasági 
öszetevőjüket annak érdekében, hogy 
jobban kiegészítsék a többi létező európai 
politikát, és így a munkahelyteremtés, a 
foglalkoztatás növelése és a 
versenyszellem fokozásának 
hangsúlyozása révén megszilárdítsák a 
gazdasági növekedést;

Or. en
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Módosítás 16
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
sikere érdekében az EU társadalmi és 
területi kohéziós politikáinak szorosan 
össze kell kapcsolódniuk egy olyan új 
kereten belül, amely erős szinergiákat 
teremt az uniós politikák és valamennyi 
strukturális alap között; hangsúlyozza, 
hogy az Európai Szociális Alap az 
egyetlen, kifejezetten a munkaerőpiacra és 
a társadalmi integrációra vonatkozó alap, 
és ezért azt meg kell erősíteni;

5. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
sikere érdekében az EU társadalmi és 
területi kohéziós eszközeinek szorosan 
össze kell kapcsolódniuk egy olyan új, 
közös kereten belül, amely erős 
szinergiákat teremt az uniós politikák és 
valamennyi strukturális alap között;
hangsúlyozza, hogy a testre szabott 
támogatás biztosításához minden egyes 
eszköznek saját szabályokra és 
célkitűzésekre van szüksége; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap az egyetlen, kifejezetten a 
munkaerőpiacra és a társadalmi 
integrációra vonatkozó alap, és hogy az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérése érdekében a társadalmi integrációt
meg kell erősíteni; úgy véli, hogy az ERFA 
és az ESZA között fennálló átfedési 
szabály – különösen a helyi integrált 
projektek tekintetében – tökéletesen 
alkalmas az alapok rendelkezésre 
bocsátásának egyszerűsítésére, valamint a 
szinergiák megerősítésére;

Or. de

Módosítás 17
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
sikere érdekében az EU társadalmi és 
területi kohéziós politikáinak szorosan 
össze kell kapcsolódniuk egy olyan új

5. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
sikere érdekében az EU kohéziós 
politikájának és e politika eszközeinek
szorosan össze kell kapcsolódniuk egy 
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kereten belül, amely erős szinergiákat 
teremt az uniós politikák és valamennyi 
strukturális alap között; hangsúlyozza, 
hogy az Európai Szociális Alap az 
egyetlen, kifejezetten a munkaerőpiacra és 
a társadalmi integrációra vonatkozó alap, 
és ezért azt meg kell erősíteni;

olyan új kerettel, amely erős szinergiákat 
teremt az uniós politikák között;
hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap a munkaerőpiacra és a társadalmi 
integrációra vonatkozó legfontosabb alap, 
és ezért azt meg kell erősíteni;

Or. en

Módosítás 18
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
sikere érdekében az EU társadalmi és 
területi kohéziós politikáinak szorosan 
össze kell kapcsolódniuk egy olyan új 
kereten belül, amely erős szinergiákat 
teremt az uniós politikák és valamennyi 
strukturális alap között; hangsúlyozza, 
hogy az Európai Szociális Alap az 
egyetlen, kifejezetten a munkaerőpiacra és 
a társadalmi integrációra vonatkozó alap, 
és ezért azt meg kell erősíteni;

5. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
sikere érdekében az EU társadalmi és 
területi kohéziós politikáinak szorosan 
össze kell kapcsolódniuk egy olyan új 
kereten belül, amely erős szinergiákat 
teremt az uniós politikák és valamennyi 
strukturális alap között; hangsúlyozza, 
hogy az Európai Szociális Alap a 
legfontosabb, kifejezetten a 
munkaerőpiacra és a társadalmi 
integrációra vonatkozó alap, és hogy a 
fellépések hatékonyságának növelése 
érdekében fokozni kell a szinergiákat az 
ERFA-val;

Or. en

Módosítás 19
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
sikere érdekében az EU társadalmi és 
területi kohéziós politikáinak szorosan 

5. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
sikere érdekében az EU társadalmi és 
területi kohéziós politikáinak szorosan 
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össze kell kapcsolódniuk egy olyan új 
kereten belül, amely erős szinergiákat 
teremt az uniós politikák és valamennyi 
strukturális alap között; hangsúlyozza, 
hogy az Európai Szociális Alap az 
egyetlen, kifejezetten a munkaerőpiacra és 
a társadalmi integrációra vonatkozó alap, 
és ezért azt meg kell erősíteni;

össze kell kapcsolódniuk egy olyan új 
kereten belül, amely erős szinergiákat 
teremt az uniós politikák és valamennyi 
strukturális alap között; hangsúlyozza, 
hogy az EUMSz. 162. cikkében 
meghatározottak értelmében az Európai 
Szociális Alap az egyetlen, kifejezetten a 
munkaerőpiacra és a társadalmi 
integrációra vonatkozó alap, és ezért azt 
meg kell erősíteni;

Or. it

Módosítás 20
Pervenche Berès

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia 
sikere érdekében az EU társadalmi és 
területi kohéziós politikáinak szorosan 
össze kell kapcsolódniuk egy olyan új 
kereten belül, amely erős szinergiákat 
teremt az uniós politikák és valamennyi 
strukturális alap között; hangsúlyozza, 
hogy az Európai Szociális Alap az 
egyetlen, kifejezetten a munkaerőpiacra és 
a társadalmi integrációra vonatkozó alap, 
és ezért azt meg kell erősíteni;

(A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.)

Or. fr

Módosítás 21
Traian Ungureanu

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

úgy véli, hogy a gazdasági válságnak a 
regionális különbségek elmélyülésében 
megmutatkozó hátrányos hatásaira való 
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tekintettel költségvetési átcsoportosítás 
révén kisebb és célzottabb alapokat 
kellene létrehozni egyrészt a hatékonyság 
helyszínen történő javítása érdekében, 
másrészt a regionális problémák és 
hiányosságok gyors kezelése révén a már 
létező alapok kiegészítése céljából;

Or. en

Módosítás 22
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az eredményes 
felhasználás, továbbá Európában a 
foglalkoztathatóság, a termelékenység, a 
növekedés és a foglalkoztatás elősegítése
érdekében az ESZA-nak a készségekbe, a 
továbbképzésekbe, a szakmai átképzésekbe 
való befektetésekre, valamint a 
munkaerőpiac megfelelő működésére és a 
szociális feltételekre kell koncentrálnia;

6. véleménye szerint az eredményes 
felhasználás érdekében az ESZA-nak nem 
csak a készségekbe, a továbbképzésekbe és
a szakmai átképzésekbe való 
befektetésekre, valamint a munkaerőpiac 
működésére és a szociális feltételekre kell 
koncentrálnia, hanem a szegénység 
felszámolására és a társadalmi integráció 
megvalósítására irányuló intézkedésekre 
is;

Or. de

Módosítás 23
Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az eredményes 
felhasználás, továbbá Európában a 
foglalkoztathatóság, a termelékenység, a 
növekedés és a foglalkoztatás elősegítése 
érdekében az ESZA-nak a készségekbe, a 
továbbképzésekbe, a szakmai átképzésekbe 
való befektetésekre, valamint a 

6. véleménye szerint az eredményes 
felhasználás, továbbá Európában a 
foglalkoztathatóság, a termelékenység, a 
növekedés és a foglalkoztatás elősegítése 
érdekében az ESZA-nak a készségekbe, a –
környezetvédelemhez, az 
éghajlatváltozáshoz és a fenntartható 
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munkaerőpiac megfelelő működésére és a 
szociális feltételekre kell koncentrálnia;

fejlődéshez kapcsolódó új alapkészségeket 
is figyelembe vevő – továbbképzésekbe, a 
szakmai átképzésekbe való befektetésekre, 
a munkaerőpiac megfelelő működésére és a 
szociális feltételekre, valamint a 
fenntartható, környezetbarát gazdaságra 
történő áttérést megkönnyítő kutatásra és 
innovációra kell koncentrálnia;

Or. ro

Módosítás 24
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az eredményes 
felhasználás, továbbá Európában a 
foglalkoztathatóság, a termelékenység, a 
növekedés és a foglalkoztatás elősegítése 
érdekében az ESZA-nak a készségekbe, a 
továbbképzésekbe, a szakmai átképzésekbe 
való befektetésekre, valamint a 
munkaerőpiac megfelelő működésére és a 
szociális feltételekre kell koncentrálnia;

6. véleménye szerint az eredményes 
felhasználás, továbbá Európában a 
foglalkoztathatóság, a termelékenység, a 
növekedés és a foglalkoztatás elősegítése 
érdekében az ESZA-nak a 
munkahelyteremtésre, a készségekbe, a 
továbbképzésekbe, a szakmai átképzésekbe 
való befektetésekre, valamint a 
munkaerőpiac megfelelő működésére és a 
szociális feltételekre kell koncentrálnia;

Or. en

Módosítás 25
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az eredményes 
felhasználás, továbbá Európában a 
foglalkoztathatóság, a termelékenység, a 
növekedés és a foglalkoztatás elősegítése 
érdekében az ESZA-nak a készségekbe, a 
továbbképzésekbe, a szakmai átképzésekbe 

6. véleménye szerint az eredményes 
felhasználás, továbbá Európában a 
foglalkoztathatóság, a termelékenység, a 
növekedés, a tisztességes bérezés, az 
életminőség és a foglalkoztatás elősegítése 
érdekében az ESZA-nak a készségekbe, a 
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való befektetésekre, valamint a 
munkaerőpiac megfelelő működésére és a 
szociális feltételekre kell koncentrálnia;

továbbképzésekbe, a szakmai átképzésekbe 
való befektetésekre, valamint a 
munkaerőpiac megfelelő működésére és a 
szociális feltételekre kell koncentrálnia;

Or. de

Módosítás 26
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az ESZA-t mint a 
továbbképzéseket, a képesítések 
megszerzését, valamint az életpálya-
módosítást támogató eszközt olyan –
valójában nem teljes mértékben 
kiaknázott – alapvető erőforrásnak 
kellene tekinteni, amely Európa számára 
előmozdítja az átfogó és hatékony 
növekedést és a tudásalapú 
versenyképességet;

Or. it

Módosítás 27
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy azon túl, hogy az 
ESZA általánosságban hozzájárul az 
Európa 2020 stratégia valamennyi 
célkitűzésének megvalósításához, a 
stratégia két konkrét célkitűzéséhez –
nevezetesen a 20 és 64 év közötti 
korosztály foglalkoztatási rátájának 75%-
ra történő emeléséhez, valamint több mint 
20 millió ember szegénységből való 
kiemeléséhez – hozzájáruló projektek 
elsődleges uniós finanszírozási eszközét is 
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képezi;

Or. it

Módosítás 28
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg
az ESZA szerepét a strukturális alapok 
jövőbeli rendszerén belül; úgy véli, hogy 
hasznos lenne, ha az ESZA – megtartva
saját szabályait, működését és 
finanszírozását – a kohéziós alapokra 
vonatkozó általános rendelkezéseket 
tartalmazó alapvető szabályzaton és 
stratégiai kereten belül helyezkedne el;

7. felkéri a Bizottságot, hogy az integrált 
intézkedések jobb végrehajtásának 
figyelembevétele érdekében találjon 
megfelelő helyet az ESZA számára a 
strukturális alapok jövőbeli rendszerén 
belül; úgy véli, hogy hasznos lenne, ha az 
ESZA – az egyéb alapokból finanszírozott 
intézkedések sajátosságainak megfelelő 
rugalmas rendelkezéseit megtartva – a 
kohéziós és strukturális alapokra 
vonatkozó általános rendelkezéseket 
tartalmazó alapvető szabályzaton és 
stratégiai kereten belül helyezkedne el;
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
világos és egyszerű szabályokat kellene 
kidolgoznia az ERFA és az ESZA 
forrásainak összehangoltabb 
felhasználása érdekében;

Or. en

Módosítás 29
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg 
az ESZA szerepét a strukturális alapok 
jövőbeli rendszerén belül; úgy véli, hogy 
hasznos lenne, ha az ESZA – megtartva 
saját szabályait, működését és 

7. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg 
az ESZA szerepét a strukturális alapok 
jövőbeli rendszerén belül; úgy véli, hogy 
hasznos lenne, ha az ESZA a kohéziós
politikára vonatkozó általános 
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finanszírozását – a kohéziós alapokra
vonatkozó általános rendelkezéseket 
tartalmazó alapvető szabályzaton és 
stratégiai kereten belül helyezkedne el;

rendelkezéseket tartalmazó alapvető 
szabályzaton és stratégiai kereten belül 
helyezkedne el;

Or. en

Módosítás 30
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg 
az ESZA szerepét a strukturális alapok 
jövőbeli rendszerén belül; úgy véli, hogy 
hasznos lenne, ha az ESZA – megtartva 
saját szabályait, működését és 
finanszírozását – a kohéziós alapokra 
vonatkozó általános rendelkezéseket 
tartalmazó alapvető szabályzaton és 
stratégiai kereten belül helyezkedne el;

7. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg 
az ESZA szerepét a strukturális alapok 
jövőbeli rendszerén belül; úgy véli, hogy 
hasznos lenne, ha az ESZA – megtartva 
saját szabályait, működését és 
finanszírozását – a kohéziós alapokra 
vonatkozó általános rendelkezéseket 
tartalmazó alapvető szabályzaton és 
stratégiai kereten belül helyezkedne el; 
sürgeti a Bizottságot, hogy a jövőben 
törekedjen az ESZA operatív programjai 
finanszírozásának növelésére;

Or. de

Módosítás 31
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg 
az ESZA szerepét a strukturális alapok 
jövőbeli rendszerén belül; úgy véli, hogy 
hasznos lenne, ha az ESZA – megtartva 
saját szabályait, működését és 
finanszírozását – a kohéziós alapokra 
vonatkozó általános rendelkezéseket 
tartalmazó alapvető szabályzaton és 

7. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg 
az ESZA szerepét a strukturális alapok 
jövőbeli rendszerén belül; úgy véli, hogy 
hasznos lenne, ha az ESZA – megtartva 
saját szabályait, működését és 
finanszírozását – a kohéziós alapokra 
vonatkozó általános rendelkezéseket 
tartalmazó alapvető szabályzaton és 
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stratégiai kereten belül helyezkedne el; stratégiai kereten belül helyezkedne el; a 
korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az ESZA és az ERFA együtt – az ESZA-
források legfeljebb 10%-os felhasználása 
mellett – sikeres és fenntartható 
eredményeket hozott, és hogy folytatni kell 
e rugalmas rendelkezések alkalmazását;

Or. de

Módosítás 32
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a humán erőforrások 
fejlesztése és az információ terjesztésének 
javítása az alapok sikeres 
felhasználásának és a különböző 
projektek megfelelő megvalósításának 
előfeltétele;

Or. en

Módosítás 33
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7b. fontosnak tartja, hogy támogatni kell 
a munkavállalók készségeinek a 
munkaerőpiac igényeihez történő 
igazítását, valamint hogy az egész életen 
át tartó tanulási programokat hozzá kell 
igazítani a gyorsan kialakuló tudásalapú 
társadalom jövőorientált munkahelyeihez;

Or. en
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Módosítás 34
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7c. felhívja a figyelmet arra a szerepre, 
amit az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap játszik az Európai Szociális Alap 
hatékony felhasználásában, tekintettel 
arra, hogy az ERFA felel az olyan 
feltételek megteremtéséért, mint a 
megfelelő infrastruktúra és hozzáférés, 
amelyek nélkül a foglalkoztatási 
beruházások nem lehetnek hatékonyak;

Or. en

Módosítás 35
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a gazdasági válság eltérő 
hatást gyakorolt az EU különböző 
területeire és az állampolgárokra, úgy véli, 
hogy a források felhasználására vonatkozó 
új stratégia a kormányzás regionális és 
helyi szintjeinek bevonása révén lehet 
hatékonyabb, amelyek képesek – akár az 
összes érdekelt féllel folytatott strukturált 
párbeszéd révén – a stratégiai 
célkitűzéseket a területi sajátosságokhoz 
igazítani;

8. elismeri, hogy a gazdasági válság eltérő 
hatást gyakorolt az EU különböző 
területeire és az állampolgárokra; úgy véli, 
hogy a források felhasználására vonatkozó 
új stratégia a kormányzás regionális és 
helyi szintjeinek bevonása révén lehet 
hatékonyabb; hangsúlyozza, hogy a 
politikai célkitűzések megfogalmazása 
során elegendő teret kell biztosítani a 
regiomális és helyi követelmények 
számára;

Or. de
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Módosítás 36
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a gazdasági válság eltérő 
hatást gyakorolt az EU különböző 
területeire és az állampolgárokra, úgy véli, 
hogy a források felhasználására vonatkozó 
új stratégia a kormányzás regionális és 
helyi szintjeinek bevonása révén lehet 
hatékonyabb, amelyek képesek – akár az 
összes érdekelt féllel folytatott strukturált 
párbeszéd révén – a stratégiai 
célkitűzéseket a területi sajátosságokhoz 
igazítani;

8. elismeri, hogy a gazdasági válság eltérő 
hatást gyakorolt az EU különböző 
területeire és az állampolgárokra; úgy véli, 
hogy a források felhasználására vonatkozó 
új stratégia a kormányzás regionális és 
helyi szintjeinek, a szociális partnerek, a 
nemekkel összefüggő kérdésekkel 
foglalkozó tanácsadók és a nem 
kormányzati szervezetek bevonása révén 
lehet hatékonyabb, amelyek képesek – akár 
az összes érdekelt féllel folytatott 
strukturált párbeszéd révén – a stratégiai 
célkitűzéseket a területi sajátosságokhoz 
igazítani;

Or. de

Módosítás 37
Rovana Plumb

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a gazdasági válság eltérő 
hatást gyakorolt az EU különböző 
területeire és az állampolgárokra, úgy véli, 
hogy a források felhasználására vonatkozó 
új stratégia a kormányzás regionális és 
helyi szintjeinek bevonása révén lehet 
hatékonyabb, amelyek képesek – akár az 
összes érdekelt féllel folytatott strukturált 
párbeszéd révén – a stratégiai 
célkitűzéseket a területi sajátosságokhoz 
igazítani;

8. elismeri, hogy a gazdasági válság eltérő 
hatást gyakorolt az EU különböző 
területeire és az állampolgárokra; úgy véli, 
hogy a források felhasználására vonatkozó 
új stratégia a kormányzás regionális és 
helyi szintjeinek bevonása révén lehet 
hatékonyabb, amelyek képesek – akár az 
összes érdekelt féllel folytatott, a pénzügyi 
és banki intézményekkel fenntartott 
kapcsolatokra különös hangsúlyt helyező
strukturált párbeszéd révén – a stratégiai 
célkitűzéseket a területi sajátosságokhoz 
igazítani;
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Or. ro

Módosítás 38
Franz Obermayr

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy a gazdasági válság eltérő 
hatást gyakorolt az EU különböző 
területeire és az állampolgárokra, úgy véli, 
hogy a források felhasználására vonatkozó 
új stratégia a kormányzás regionális és 
helyi szintjeinek bevonása révén lehet 
hatékonyabb, amelyek képesek – akár az 
összes érdekelt féllel folytatott strukturált 
párbeszéd révén – a stratégiai 
célkitűzéseket a területi sajátosságokhoz 
igazítani;

8. elismeri, hogy a gazdasági válság eltérő 
hatást gyakorolt az EU különböző 
területeire, társadalmi csoportjaira és az 
állampolgárokra; úgy véli, hogy a források 
felhasználására vonatkozó új stratégia a 
kormányzás regionális és helyi szintjeinek 
bevonása révén lehet hatékonyabb, 
amelyek képesek – akár az összes érdekelt 
féllel folytatott strukturált párbeszéd révén 
– a stratégiai célkitűzéseket a területi 
sajátosságokhoz igazítani;

Or. de

Módosítás 39
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy a szociális partnereknek 
a folyamatos szociális és területi 
párbeszéd révén történő aktív részvétele 
alapvető fontosságú az alapok 
hatékonyabb felhasználása 
szempontjából;

Or. it
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Módosítás 40
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza, hogy a gazdasági válság 
miatt még mindig egyre nagyobb szükség 
van az Európai Szociális Alap 
hatáskörébe tartozó ágazatokra irányuló 
olyan sürgős intézkedések meghozatalára, 
amelyek elsősorban a foglalkoztatást, az 
életpálya-módosítást, a társadalmi 
integrációt és a szegénység 
visszaszorítását célozzák;

Or. it

Módosítás 41
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. kéri a Bizottságot, hogy az alkalmazott 
eljárások és a felhasználási feltételek 
jelentősebb egyszerűsítésének, valamint az
ellenőrzési rendszerek és a források 
odaítélésére vonatkozó átláthatóság 
javításának céljával terjessze elő a 
strukturális alapok reformját annak 
érdekében, hogy az EU kohéziós politikái 
láthatóbbá váljanak.

9. kéri a Bizottságot, hogy az alkalmazott 
eljárások és a felhasználási feltételek 
jelentősebb egyszerűsítése, az ellenőrzési 
és értékelési rendszerek javítása, valamint
és az uniós kohéziós politikák 
átláthatóságának és láthatóságának 
fokozása céljával terjessze elő a 
strukturális alapok felülvizsgálatát.

Or. en

Módosítás 42
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
9 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

9. kéri a Bizottságot, hogy az alkalmazott 
eljárások és a felhasználási feltételek 
jelentősebb egyszerűsítésének, valamint az 
ellenőrzési rendszerek és a források 
odaítélésére vonatkozó átláthatóság 
javításának céljával terjessze elő a 
strukturális alapok reformját annak 
érdekében, hogy az EU kohéziós politikái 
láthatóbbá váljanak.

9. kéri a Bizottságot – különös tekintettel 
arra, hogy az EU által rendelkezésre 
bocsátott pénzügyi eszközök jelentős része 
nem kerül felhasználásra –, hogy az 
alkalmazott eljárások és a felhasználási 
feltételek jelentősebb egyszerűsítésének, 
valamint az ellenőrzési rendszerek és a 
források odaítélésére vonatkozó 
átláthatóság javításának céljával terjessze 
elő a strukturális alapok reformját annak 
érdekében, hogy az EU kohéziós politikái 
láthatóbbá váljanak.

Or. it

Módosítás 43
Pervenche Berès

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. kéri a Bizottságot, hogy az alkalmazott 
eljárások és a felhasználási feltételek 
jelentősebb egyszerűsítésének, valamint az 
ellenőrzési rendszerek és a források 
odaítélésére vonatkozó átláthatóság
javításának céljával terjessze elő a 
strukturális alapok reformját annak 
érdekében, hogy az EU kohéziós politikái 
láthatóbbá váljanak.

9. kéri a Bizottságot, hogy – a 
kisvállalkozások számára nyújtott haszon 
biztosítása érdekében – az alkalmazott 
eljárások és a felhasználási feltételek 
jelentősebb egyszerűsítésének, valamint az 
ellenőrzési rendszerek és a források 
odaítélésére vonatkozó átláthatóság 
javításának céljával terjessze elő a 
strukturális alapok reformját annak 
érdekében, hogy az EU kohéziós politikái 
láthatóbbá váljanak.

Or. fr

Módosítás 44
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
9 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

9. kéri a Bizottságot, hogy az alkalmazott 
eljárások és a felhasználási feltételek 
jelentősebb egyszerűsítésének, valamint az 
ellenőrzési rendszerek és a források 
odaítélésére vonatkozó átláthatóság 
javításának céljával terjessze elő a 
strukturális alapok reformját annak 
érdekében, hogy az EU kohéziós politikái 
láthatóbbá váljanak.

9. kéri a Bizottságot, hogy az alkalmazott 
eljárások és a felhasználási feltételek 
jelentősebb egyszerűsítésének, valamint az 
ellenőrzési rendszerek és a források 
odaítélésére vonatkozó átláthatóság 
javításának céljával terjessze elő a 
strukturális alapok reformját annak 
érdekében, hogy az EU kohéziós politikái 
láthatóbbá váljanak. Ennek érdekében a 
reformnak a felhasználóbarát jellegre kell 
összpontosítania, biztosítva azt is, hogy a 
végfelhasználók gyorsabban 
hozzáférjenek a jóváhagyott 
támogatáshoz, és ne szembesüljenek 
pénzforgalmi problémákkal amiatt, hogy a 
tagállamok visszatartják a 
pénzeszközöket;

Or. de

Módosítás 45
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. kéri a Bizottságot, hogy az alkalmazott 
eljárások és a felhasználási feltételek 
jelentősebb egyszerűsítésének, valamint az 
ellenőrzési rendszerek és a források 
odaítélésére vonatkozó átláthatóság 
javításának céljával terjessze elő a 
strukturális alapok reformját annak 
érdekében, hogy az EU kohéziós politikái
láthatóbbá váljanak.

9. kéri a Bizottságot, hogy az alkalmazott 
eljárások és a felhasználási feltételek 
jelentősebb egyszerűsítésének, valamint az 
ellenőrzési rendszerek és a források 
odaítélésére vonatkozó átláthatóság 
javításának céljával terjessze elő a 
strukturális alapok reformját annak 
érdekében, hogy az EU kohéziós politikája
láthatóbbá váljon.

Or. en
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Módosítás 46
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. ösztönzők bevezetésére szólít fel a 
sikeres eredmények támogatása 
érdekében, és szükségesnek tartja, hogy az 
alapokat az azok céljainak megfelelő, 
egyértelmű és mérhető célokra irányozzák 
elő, így lehetővé téve a teljesítés pontosabb 
értékelését;

Or. it

Módosítás 47
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. egyablakos ügyintézési rendszer 
kifejlesztésére szólít fel az érintettek 
számára történő gyakorlati útmutatás, 
tájékoztatás és tanácsadás céljából annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
nyilvánosság mindig naprakész 
információval rendelkezhessen;
szorgalmazza, hogy hívják fel a 
nyilvánosság figyelmét erre az 
egyszerűsítésre, melynek célja, hogy a 
lehető legalacsonyabbra csökkentsék az 
információigénylések mennyiségét;

Or. fr


