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Módosítás 1
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az időskorú eltartottak 
arányával kapcsolatos népesedési 
előrejelzések a térségek közötti fokozódó 
különbségeket mutatnak, mivel 2020-ra 40 
olyan régió lesz, ahol ez az arány legalább 
25%-kal haladja meg az uniós átlagot, ami 
súlyos kihívásokat támaszt majd az idősek 
ápolása, a munkaerő megfelelősége és 
képesítése és más egyéb társadalmi 
kérdések tekintetében;

1. megjegyzi, hogy az időskorú eltartottak 
arányával kapcsolatos népesedési 
előrejelzések a térségek közötti fokozódó 
különbségeket mutatnak, mivel 2020-ra 40 
olyan régió lesz, ahol ez az arány legalább 
25%-kal haladja meg az uniós átlagot, ami 
súlyos kihívásokat támaszt majd az idősek 
ápolása, a munkaerő megfelelősége és 
képesítése és más egyéb társadalmi 
kérdések tekintetében; megállapítja, hogy 
a nettó elvándorlással, ezzel egy időben 
pedig magas szintű munkanélküliséggel 
jellemzett régiókról szóló tanulmányok és 
elemzések azt mutatják, hogy a férfiaknál 
nagyjából 25%-kal több fiatal nő költözik 
el, valamint hogy ez főként a megfelelő 
képzési helyekhez, munkahelyekhez és 
szakmai előmeneteli lehetőségekhez való 
hozzáférés szempontjából a fiatal nőkkel 
szembeni megkülönböztetésnek tudható 
be;

Or. en

Módosítás 2
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az időskorú eltartottak 
arányával kapcsolatos népesedési 
előrejelzések a térségek közötti fokozódó 
különbségeket mutatnak, mivel 2020-ra 40 

1. megjegyzi, hogy az időskorú eltartottak 
arányával kapcsolatos népesedési 
előrejelzések a térségek közötti fokozódó 
különbségeket mutatnak, mivel 2020-ra 40 
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olyan régió lesz, ahol ez az arány legalább 
25%-kal haladja meg az uniós átlagot, ami 
súlyos kihívásokat támaszt majd az idősek 
ápolása, a munkaerő megfelelősége és 
képesítése és más egyéb társadalmi 
kérdések tekintetében;

olyan régió lesz, ahol ez az arány legalább 
25%-kal haladja meg az uniós átlagot, ami 
– a nyugdíjrendszereken és az 
egészségügyi ellátási rendszereken 
túlmenően – súlyos kihívásokat támaszt 
majd az idősek ápolása, a munkaerő 
megfelelősége és képesítése és más egyéb 
társadalmi kérdések tekintetében;

Or. en

Módosítás 3
Françoise Castex

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy az európai 
társadalom elöregedése jelentős regionális 
egyenlőtlenségeket fed le, és mivel a 
demográfiai változásokra vonatkozó 
nemzeti adatok különféle helyi 
valóságokat fednek el, olykor nehéz 
meghatározni a központi kormányzatok 
részéről szükséges infrastrukturális 
igényeket és pénzügyi transzfereket; 
felszólítja a Bizottságot, hogy járuljon 
hozzá a demográfiai tendenciákkal
kapcsolatos statisztikai adatok 
minőségének és megbízhatóságának 
javításához;

Or. fr

Módosítás 4
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a várható élettartam 
meghosszabbodása kedvező tényező, és 
ekként is kell azt értékelni; ezért annak 
biztosítására kéri az EU-t, hogy a 
tagállamok garantálják, hogy a –
különösen a szegénység veszélyének kitett, 
saját lakhatásukat és gondozásukat 
biztosítani nem képes – nyugdíjasok nem 
süllyednek szegénységbe, és életük végén 
is megőrizhetik méltóságukat;

Or. en

Módosítás 5
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. elismeri ugyanakkor, hogy a migráció 
– különösen a nettó elvándorlással érintett 
régiókban – lehetőséget kínál a 
demográfiai változás negatív hatásának 
felszámolására, és ennélfogva felhívja a 
tagállamokat, hogy stratégiailag fontos 
politikai intézkedésként ismerjék el a 
migránsok integrációját;

Or. en

Módosítás 6
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy a várható élettartam 
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meghosszabbodása, az alacsonyabb 
termékenységi szintek és a migráció 
demográfiai változáshoz vezetett, jelentős 
területi eltérésekkel Európa-szerte, 
valamint az egyes tagállamok, régiók és 
városok között, olykor pedig az egyes 
városokon belül is hatalmas 
különbségekkel;

Or. en

Módosítás 7
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy a közelmúltbeli 
gazdasági és pénzügyi válság rontott a 
helyzeten az európai demográfiai 
tendenciákat illetően, ami tovább nehezíti 
a probléma megoldását;

Or. en

Módosítás 8
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. megállapítja, hogy a demográfiai 
változás kezelése fontos lesz az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó EU 2020-as célkitűzések 
eléréséhez; ezzel összefüggésben az 
öregedést lehetőségnek, nem pedig 
tehernek kell tekinteni, a tagállamok, 
régiók és városok számára lehetőségeket 
kínáló strukturális alapokkal együtt;
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Or. en

Módosítás 9
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változás, és különösen a lakosság 
elöregedése egyértelműen hatást gyakorol
a szociális infrastruktúra – mint például a 
nyugdíjrendszerek, az ápolási
tevékenységek és az egészségügyi ellátás –
biztosítására, ahogy a regionális 
hatóságoknak különféle lakossági 
csoportok változó igényeit kell 
kielégíteniük;

Or. en

Módosítás 10
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az ezen kihívásokra 
adandó hatékonyabb megoldások 
érdekében a jövőbeli uniós kohéziós 
politikára elkülönített források elosztására 
vonatkozó kritériumként a demográfiai 
változásokkal kapcsolatos mutatóknak, és 
különösen az időskorú eltartottak 
arányának ki kellene egészíteniük a GDP-
t, amely a jelenleg rendelkezésre álló 
legjobb mérőszám;

2. úgy véli, hogy az ezen kihívásokra 
adandó hatékonyabb megoldások 
érdekében a jövőbeli uniós kohéziós 
politikára elkülönített források elosztására 
vonatkozó kritériumként a demográfiai 
változásokkal kapcsolatos mutatóknak – a 
szociális mutatókkal együtt – ki kellene 
egészíteniük a GDP-t, amely a jelenleg 
rendelkezésre álló legjobb mérőszám;

Or. en
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Módosítás 11
Kinga Göncz, Françoise Castex

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az ezen kihívásokra
adandó hatékonyabb megoldások 
érdekében a jövőbeli uniós kohéziós 
politikára elkülönített források elosztására 
vonatkozó kritériumként a demográfiai 
változásokkal kapcsolatos mutatóknak, és 
különösen az időskorú eltartottak 
arányának ki kellene egészíteniük a GDP-t,
amely a jelenleg rendelkezésre álló 
legjobb mérőszám;

2. úgy véli, hogy az Európa kihívásaira
adandó hatékonyabb megoldások 
érdekében a jövőbeli uniós kohéziós 
politikára elkülönített források elosztására 
vonatkozó kritériumként a demográfiai 
változásokkal kapcsolatos mutatóknak, és 
különösen az időskorú eltartottak 
arányának – a Foglalkoztatási 
Bizottságnak „A GDP-n innen és túl – A 
haladás mérése változó világunkban”
című jelentésről (2010/2088(INI)) készült 
véleményében felsorolt fontos mutatók 
mellett – ki kellene egészíteniük a GDP-t;

Or. en

Módosítás 12
Françoise Castex

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a demográfiai változás
komoly hatásokkal járt az egyes 
régiókban, és különféle alkalmazkodási 
stratégiákat tesz szükségessé aszerint, 
hogy bevándorlással érintett régióról vagy 
demográfiai hanyatlással érintett régióról 
van szó; úgy véli, hogy az életminőség 
mást jelent a – jobbára vidéki –
hanyatlással érintett régiókban, mint a 
demográfiai növekedést tapasztaló 
régiókban, ezért differenciált támogatási 
stratégiákra van szükség;
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Or. fr

Módosítás 13
Françoise Castex

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Szociális Alapot alapvető forrásnak kell 
tekinteni a képzési lehetőségek 
támogatásához a nők, fiatalok és idősek 
foglalkoztatásának, karrierváltásának és 
társadalmi integrációjának fokozása 
érdekében; felszólít arra, hogy aknázzák 
ki az ESZA-ban rejlő teljes potenciált 
ebben a kérdésben;

Or. en

Módosítás 14
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat az Európai Szociális Alap 
(ESZA) kohéziós politikában betöltött 
jelentőségére, és regionális szintű integrált 
programokat sürget az ERFA és az ESZA, 
illetve a KAP jobb együttműködése 
érdekében a versenyképességre, a 
foglalkoztatásra és az Európa 2020 
stratégia más célkitűzéseire összpontosuló 
eredményorientált megközelítéssel; a 
folyamatos értékelés érdekében 
szorgalmazza a kohéziós politika 
eredményfüggővé tételét, valamint mérhető 
célok és eredménymutatók megállapítását;

3. megállapítja, hogy minden régió –
ideértve a nettó elvándorlással érintett 
régiókat is – különféle területeken 
rendelkezik egyedi potenciállal; felszólítja 
a tagállamokat, hogy saját intézkedési 
csomagjaik keretében azokat a 
stratégiákat részesítsék előnyben, amelyek 
lehetővé teszik, hogy az ilyen régiók teljes 
mértékben kiaknázzák saját fejlődési 
lehetőségeiket, mivel a tapasztalatok 
szerint ez ösztönözheti a helyi és 
regionális gazdasági és társadalmi 
szereplőket, ezáltal pedig a nettó
elvándorlással érintett régiókat ismét 
vonzóvá teheti, és megfordíthatja a 
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migrációs tendenciákat; rámutat az 
Európai Szociális Alap (ESZA) ezzel 
összefüggésben betöltött jelentőségére, és 
regionális szintű integrált programokat 
sürget az ERFA és az ESZA, illetve a KAP 
jobb együttműködése érdekében a
fenntartható fejlődésre, a szegénység 
felszámolására, a versenyképességre, a 
foglalkoztatásra és az Európa 2020 
stratégia más célkitűzéseire összpontosuló 
eredményorientált megközelítéssel; a 
folyamatos értékelés érdekében 
szorgalmazza a kohéziós politika 
eredményfüggővé tételét, valamint mérhető 
célok és eredménymutatók megállapítását;

Or. en

Módosítás 15
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat az Európai Szociális Alap 
(ESZA) kohéziós politikában betöltött 
jelentőségére, és regionális szintű integrált 
programokat sürget az ERFA és az ESZA, 
illetve a KAP jobb együttműködése 
érdekében a versenyképességre, a 
foglalkoztatásra és az Európa 2020 
stratégia más célkitűzéseire összpontosuló 
eredményorientált megközelítéssel; a 
folyamatos értékelés érdekében 
szorgalmazza a kohéziós politika 
eredményfüggővé tételét, valamint mérhető 
célok és eredménymutatók megállapítását;

3. rámutat az Európai Szociális Alap 
(ESZA) kohéziós politikában betöltött 
jelentőségére, és regionális szintű integrált 
programokat sürget az ERFA és az ESZA, 
illetve a KAP jobb együttműködése 
érdekében, hogy hatékonyan lehessen 
megfelelni a vidéki területek igényeinek, 
és úgy véli, hogy minden kohéziós politika 
rendelkezzen a versenyképességre, a 
foglalkoztatásra és az Európa 2020 
stratégia más célkitűzéseire összpontosuló 
eredményorientált megközelítéssel; a 
folyamatos értékelés érdekében 
szorgalmazza a kohéziós politika 
eredményfüggővé tételét, valamint mérhető 
célok és eredménymutatók megállapítását.

Or. fi
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Módosítás 16
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat az Európai Szociális Alap 
(ESZA) kohéziós politikában betöltött 
jelentőségére, és regionális szintű integrált 
programokat sürget az ERFA és az ESZA, 
illetve a KAP jobb együttműködése 
érdekében a versenyképességre, a 
foglalkoztatásra és az Európa 2020 
stratégia más célkitűzéseire összpontosuló 
eredményorientált megközelítéssel; a 
folyamatos értékelés érdekében 
szorgalmazza a kohéziós politika 
eredményfüggővé tételét, valamint mérhető 
célok és eredménymutatók megállapítását;

3. rámutat az Európai Szociális Alap 
(ESZA) kohéziós politikában betöltött 
jelentőségére, és regionális szintű integrált 
programokat sürget az ERFA és az ESZA, 
illetve a KAP jobb együttműködése 
érdekében a versenyképességre, a 
foglalkoztatásra és az Európa 2020 
stratégia más célkitűzéseire összpontosuló 
eredményorientált megközelítéssel; a 
folyamatos értékelés érdekében 
szorgalmazza a kohéziós politika 
eredményfüggővé tételét, valamint mérhető 
célok és eredménymutatók megállapítását;
felszólít az ESZA-források kiutalása 
nyomán elért eredmények értékelésére és 
ellenőrzésére;

Or. en

Módosítás 17
Siiri Oviir

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat az Európai Szociális Alap 
(ESZA) kohéziós politikában betöltött 
jelentőségére, és regionális szintű integrált 
programokat sürget az ERFA és az ESZA, 
illetve a KAP jobb együttműködése 
érdekében a versenyképességre, a 
foglalkoztatásra és az Európa 2020 
stratégia más célkitűzéseire összpontosuló 
eredményorientált megközelítéssel; a 
folyamatos értékelés érdekében 
szorgalmazza a kohéziós politika 

3. rámutat az Európai Szociális Alap 
(ESZA) kohéziós politikában betöltött 
jelentőségére, és regionális szintű integrált 
programokat sürget az ERFA és az ESZA, 
illetve a közös agrár- és környezetvédelmi 
politika jobb együttműködése érdekében a 
versenyképességre, a foglalkoztatásra és az 
Európa 2020 stratégia más célkitűzéseire 
összpontosuló eredményorientált 
megközelítéssel; a folyamatos értékelés 
érdekében szorgalmazza a kohéziós 
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eredményfüggővé tételét, valamint mérhető 
célok és eredménymutatók megállapítását;

politika eredményfüggővé tételét, valamint 
mérhető célok és eredménymutatók 
megállapítását;

Or. et

Módosítás 18
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. javasolja, hogy nagyobb mértékben 
használják ki az ESZA nyújtotta 
lehetőségeket annak érdekében, hogy a 
helyi társadalmi tőke az emberekhez 
közeli helyi szolgáltatások számára 
rendelkezésre állhasson, hogy figyelembe
vegyék az idősek sajátos szükségleteit, és 
lehetővé tegyék számukra, hogy a lehető 
leghosszabb ideig önálló életet éljenek; 
felhívja a figyelmet arra is, hogy a nettó
elvándorlás által érintett régióknak olyan 
intézkedéseket kell tenniük, amelyek 
javarészt fenntartják a természetes 
demográfiai egyensúlyt, ideértve 
mindenekelőtt a gyermekgondozás, a 
vonzó oktatási infrastruktúra, valamint az 
egyéb általános érdekű szolgáltatásokhoz 
való egyetemes hozzáférés biztosítását;

Or. en

Módosítás 19
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

3a. sürgeti, hogy az ESZA keretében
javítsák az idősebb emberek 
munkakörülményeit és munkaképességét, 
valamint ösztönözzék a jelenleginél 
hosszabb aktív munkavégzést, és kéri, 
hogy a munkavállalók számára 
szervezzenek továbbképzéseket annak 
érdekében, hogy megfeleljenek a változó
munkavégzési igényeknek, és sürgeti az 
idősebb vállalkozók támogatását; 

Or. fi

Módosítás 20
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. az ESZA finanszírozását a gondozási 
szolgáltatások kialakításának 
támogatására kell fordítani, ideértve az 
idősek tartós gondozását is a szolgáltatási 
piac új potenciális ágazataként és a 
magasabb foglalkoztatási arányok 
elérésének eszközeként, főként a női 
gondozók körében.

Or. en

Módosítás 21
Rovana Plumb

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. kedvező feltételek kialakítását 
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szorgalmazza a vállalkozások, különösen 
a kkv-k számára, innovatív termékek és 
folyamatok átvétele és alkalmazása révén;

Or. ro

Módosítás 22
Rovana Plumb

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy ösztönözni kell a 
kutatóintézetek és az üzleti élet képviselői 
közötti interaktív kapcsolatokat.

Or. ro

Módosítás 23
Siiri Oviir

Véleménytervezet
4 bekezdés – bevezető rész 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy azon régiókat, ahol a 
népesség elöregedése a leggyorsabban 
megy majd végbe, próbaterepként lehetne 
felhasználni a gyors demográfiai 
változások okozta regionális problémákra 
adandó innovatív megoldások 
finanszírozásával való kísérletezésre, szem 
előtt tartva azt, hogy az innovációra 
számos területen szükség van, például:

4. úgy véli, hogy Európában nem 
kívánatos a peremvidékek kialakulása
társadalmi és gazdasági szempontból, 
ezért ennek elkerülésére különböző 
szakpolitikákat és eszközöket kell 
alkalmazni, így például egy olyan 
adópolitikát, amely a fiatalok 
peremvidékekre költözését vagy ott
maradását ösztönzi, és elősegíti az ott élők 
jobb megélhetését; véleménye szerint azon 
régiókat, ahol a népesség elöregedése a 
leggyorsabban megy majd végbe, 
próbaterepként lehetne felhasználni a gyors 
demográfiai változások okozta regionális 
problémákra adandó innovatív megoldások 
finanszírozásával való kísérletezésre, szem 
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előtt tartva azt, hogy az innovációra 
számos területen szükség van, például:

Or. et

Módosítás 24
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés – bevezető rész 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy azon régiókat, ahol a 
népesség elöregedése a leggyorsabban 
megy majd végbe, próbaterepként lehetne 
felhasználni a gyors demográfiai 
változások okozta regionális problémákra 
adandó innovatív megoldások 
finanszírozásával való kísérletezésre, szem 
előtt tartva azt, hogy az innovációra 
számos területen szükség van, például:

4. megállapítja, hogy a nettó 
elvándorlással érintett régiókban a 
szociális infrastruktúrával összefüggő 
innovatív és decentralizált koncepciók – a 
magas fokú aktív polgári szerepvállalással
karöltve – javítják az életminőséget, és 
olyan tényezők, amelyek a fiatalok 
körében is erősítik a gazdasági stabilitást; 
úgy véli, hogy azon régiókat, ahol a 
népesség elöregedése a leggyorsabban 
megy majd végbe, próbaterepként lehetne 
felhasználni a gyors demográfiai 
változások okozta regionális problémákra 
adandó innovatív megoldások 
finanszírozásával való kísérletezésre, szem 
előtt tartva azt, hogy az innovációra 
számos területen szükség van, például:

Or. en

Módosítás 25
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 bekezdés – bevezető rész 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy azon régiókat, ahol a 
népesség elöregedése a leggyorsabban 
megy majd végbe, próbaterepként lehetne 

4. úgy véli, hogy a régiók gazdaságát és 
szerkezetét már előre meg kell újítani, 
felkészülve a népesség elöregedésével járó
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felhasználni a gyors demográfiai 
változások okozta regionális problémákra 
adandó innovatív megoldások 
finanszírozásával való kísérletezésre, szem 
előtt tartva azt, hogy az innovációra
számos területen szükség van, például:

következmények kezelésére, valamint hogy
azon régiókat, ahol a népesség elöregedése 
a leggyorsabban megy majd végbe, 
próbaterepként lehetne felhasználni a gyors 
demográfiai változások okozta regionális 
problémákra adandó innovatív megoldások 
finanszírozásával való kísérletezésre, szem 
előtt tartva azt, hogy új szociális és 
szolgáltatásbeli innovációkra számos 
területen szükség van, például:

Or. fi

Módosítás 26
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 francia bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

– családok támogatása a születési arány 
hanyatlásának visszafordítása érdekében,

– a családi élet és a munka 
összeegyeztetése, ideértve a pénzügyi és 
megfelelő infrastrukturális támogatást, 
valamint a gondozási munka elismerését;

Or. en

Módosítás 27
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 francia bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

– családok támogatása a születési arány 
hanyatlásának visszafordítása érdekében,

– családok támogatása a termékenységi 
arány növelése érdekében,

Or. en
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Módosítás 28
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

- az idősebb személyek foglalkoztatásának 
támogatása a munkaviszonyok terén 
kialakított nagyobb fokú rugalmasság 
révén,

Or. cs

Módosítás 29
Siiri Oviir

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

- a régiók peremvidékké válásának 
feltartóztatása és az elmaradott régiók 
fejlesztése;

Or. et

Módosítás 30
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés – 2 francia bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

– megfelelő munkaerő biztosítása az 
idősek gondozására,

– az általános érdekű, alapvető 
szolgáltatások – köztük az idősek 
gondozásával kapcsolatos szolgáltatások –
megfelelő, kiváló minőségű és egyetemes 
biztosítása, mivel a szociális 
szolgáltatásokhoz való egyetemes 
hozzáférés alapvető jog, a szolidaritás 
elvét pedig demográfiai egyensúlyhiány 
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esetén is fenn kell tartani;

Or. en

Módosítás 31
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés – 3 francia bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

– a termelékenység növelése az 
egészségügyben és az idősgondozásban az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásával,

– a hozzáférhetőség növelése az 
egészségügyben és az idősgondozásban az 
információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásával,

Or. en

Módosítás 32
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés – 4 francia bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

– az öregedő népességcsoport 
egészségének, aktivitásának és otthoni 
életre való képességének fenntartása,

– az öregedő népességcsoport gazdasági 
részvételének és készségei (például képzés 
útján való) fejlesztésének biztosítása, az 
50. életévüket betöltött, idősebb 
munkavállalók szakmai előmenetelének 
reformja révén, akiket gyakran sújtanak 
megkülönböztetéssel a felvételi 
eljárásokban, akik nem rendelkeznek 
kellő hozzáféréssel a képzésekhez –
ideértve az új készségekhez és 
technológiákhoz kapcsolódó képzéseket is
–, és akiknek korábban megszerzett 
tapasztalatait nem ismerik el;

Or. en
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Módosítás 33
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés – 4 francia bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

– az öregedő népességcsoport 
egészségének, aktivitásának és otthoni 
életre való képességének fenntartása,

– az öregedő népességcsoport 
egészségének, aktivitásának, otthoni életre 
való képességének fenntartása, valamint az 
idősebb munkavállalókban, 
vállalkozókban és önkéntesekben rejlő 
potenciál mozgósítása 
foglalkoztathatóságuk, képzésük és 
oktatásuk előmozdítása révén,

Or. en

Módosítás 34
Rovana Plumb

Véleménytervezet
4 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

- a tagállamoknak hozzanak konkrét 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészséges időskort, minden 
állampolgár számára garantálva az 
egészségügyi alapellátáshoz való egyenlő 
hozzáférést, valamint javítva az orvosi 
ellátás minőségét és biztonságát;

Or. ro

Módosítás 35
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés – 5 francia bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

– válaszok az idős emberek állapotának 
romlási stádiumaira;

– annak biztosítása, hogy a kiszolgáltatott 
csoportok, így például a migránsok, a 
fogyatékkal élők és az idős emberek
képzésekben vehessenek részt az IKT-khoz 
való hozzáférésük javítása céljából.

Or. en

Módosítás 36
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés – 5 francia bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

– válaszok az idős emberek állapotának 
romlási stádiumaira;

– válaszok az idős emberek állapotának 
romlási stádiumaira, ugyanakkor az idősek 
társadalmi integrációja érdekében a 
megfelelő oktatás, készségek és képzés 
biztosítása;

Or. en

Módosítás 37
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés – 5 a francia bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

- a bevándorlás ösztönzése a regionális 
munkaerő-piaci igények kielégítése 
érdekében, mivel a magasan képzett 
migránsok létfontosságúak lehetnek a 
regionális gazdaság egyes ágazatai
számára;

Or. en
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Módosítás 38
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli e tekintetben a Bizottság 
javaslatát az aktív és egészséges időskorra 
vonatkozó kísérleti partnerségi 
programról, amely koordinálhatja a fenti 
innovációk fejlesztését; felszólít a 
kohéziós költségvetés jelenleginél 
rugalmasabbá tételére, az új elgondolások 
és megközelítési módok megvalósítása, 
valamint a kockázatvállalás és kísérletezés
ösztönzése érdekében, 

Or. fi

Módosítás 39
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. megállapítja, hogy a jelenlegi
programidőszakban a regionális és 
szerkezeti politika alapokra támaszkodó 
programokra épül, és úgy véli, hogy a 
következő programidőszakban a 
Strukturális Alapból finanszírozott
intézkedéseket a megfelelő regionális 
szinten egyetlen programdokumentumban 
kell integrálni;

Or. fi
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Módosítás 40
Françoise Castex

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a figyelmet a kisgyermekekre
és a nagycsaládokra fordított állami 
kiadások szükségességére, különösen a
gyermekgondozó létesítmények biztosítása 
és a gyermeküket egyedül nevelő anyák és 
egyszülős családok védelme érdekében, 
akik esetében különösen fennáll a 
társadalmi kirekesztés, az elszigetelődés és 
a szegénység veszélye; hangsúlyozza, hogy 
ezen szolgáltatásokhoz általános érdek 
fűződik, és azok hozzájárulnak a 
munkahelyteremtéshez, valamint a helyi 
és regionális gazdaság fejlődéséhez; 
felkéri a Bizottságot, hogy ismertesse a 
bizonyos tagállami régiókban bevált 
gyakorlatok egyes példáit;

Or. fr

Módosítás 41
Françoise Castex

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. ezért azt ajánlja, hogy kapcsolják 
össze az állami és magánbefektetéseket a
gyermekgondozás terén és az iskolát 
megelőző oktatási rendszerben;

Or. fr
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Módosítás 42
Françoise Castex

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy alapvető 
fontosságú a gyermek- és idősgondozási, 
valamint a fogyatékkal élőkkel és más 
eltartott személyekkel kapcsolatos 
gondozási szolgáltatásokhoz való 
megfelelő hozzáférés biztosítása annak 
érdekében, hogy a férfiak és a nők teljes 
körűen és egyenlően tudjanak részt venni 
a munkaerőpiacon, ami hatással lesz a 
rendelkezésre álló informális gondozás 
szintjére;

Or. fr

Módosítás 43
Françoise Castex

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4d. hangsúlyozza az aktív állami 
beavatkozás fontosságát, különösen az 
általános érdekű szociális szolgáltatások 
biztosítása révén, annak érdekében, hogy 
segítséget kínáljanak a családok és a 
fiatal gyermekek számára, valamint 
létesítményeket és gondozást biztosítsanak 
az időseknek és minden eltartott 
személynek; úgy véli, hogy az ilyen 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvető 
jog; felszólítja a Bizottságot, hogy 
kezeskedjen az általános érdekű szociális 
szolgáltatások jogbiztonságáról a 
közösségi jogban, garantálva az egyetemes 
hozzáférést és a szolidaritás elvét;
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Or. fr

Módosítás 44
Françoise Castex

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4e. hangsúlyozza, hogy a hanyatlást 
tapasztaló régióban az önkéntesség és a 
szociális hálózatok jelentős mértékben 
hozzájárulnak a helyi lakosság 
szükségleteinek kielégítéséhez, azonban
nem válthatják fel a hatóságok által 
játszott alapvető szerepet az általános 
érdekű szolgáltatások biztosítása terén a 
régiókban; úgy véli, hogy ezt az aktív
polgári szerepvállalást el kell ismerni, a 
részt vevő szerveket pedig regionális 
politikai partnerekként támogatni; 
hangsúlyozza, hogy mindez olyan tanulási 
folyamatokat indít útjára, amelyek
lehetővé teszik a régiók számára, hogy 
felvállalják a demográfiai változáshoz 
kapcsolódó kihívásokat;

Or. fr

Módosítás 45
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
reformálják meg adórendszerüket annak 
biztosítása érdekében, hogy azok a 
személyek, akik a gyermekek vagy idősek 
gondozásával összefüggő felelősségük 
miatt a múltban megszakították 
munkaviszonyukat, ne kerüljenek 
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hátrányos helyzetbe az öregségi nyugdíj és 
a szociális védelem szempontjából;

Or. en

Módosítás 46
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. olyan kohéziós politikát sürget, 
amelynek kezelése egyszerűbb és 
átláthatóbb a könnyebb innovációs 
fejlesztések és a regionális, határokon 
átnyúló és makrorégiók közötti 
együttműködés javítása érdekében a 
demográfiai változásokból eredő közös 
kihívások leküzdése céljából.

5. olyan jövőbeli ESZA-szabályokat
sürget, amelyek kezelése egyszerűbb és 
amelyek ennélfogva lehetővé teszik a 
kisebb szervezetek számára, hogy 
megfelelőbben részesülhessenek az 
alapból, valamint szociális szempontból
innovatív projekteket dolgozzanak ki és 
irányítsanak; felhívja a Bizottságot, hogy 
a jövőbeli ESZA keretében uniós szinten 
fokozza a társadalmi és foglalkoztatási 
kérdésekre vonatkozó transznacionális 
kísérleti projektekre szánt forrásokat az 
innovatív regionális, határokon átnyúló és 
makrorégiók közötti együttműködés 
elősegítése érdekében a demográfiai 
változásokból eredő közös kihívások 
leküzdése céljából.

Or. en

Módosítás 47
Sari Essayah

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. a tagállamok és a Bizottság számára 
javasolja felhasználóbarát honlapok 
létrehozását, ahol a polgárok 
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értesülhetnek arról, hogy ténylegesen 
mire fordítják az uniós kohéziós 
finanszírozást, és azzal milyen 
eredményeket sikerül elérni.

Or. fi

Módosítás 48
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólít a tudatosság növelésére azzal 
kapcsolatban, hogy a kiszolgáltatott
népességcsoportok – a társadalmi kohézió 
egyik forrásaként – miként tudnak 
esetlegesen hozzájárulni a régiók 
megerősödéséhez;

Or. en

Módosítás 49
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. kéri az Európai Bizottság és a nemzeti 
statisztikai hivatalok szoros 
együttműködését – ez utóbbiak különféle
szempontokról nyújtanak információt,
ideértve a lakossági és migrációs 
számadatokat is –, annak érdekében, hogy
elvégezzék az adatok nyomon követését és 
a demográfiai tendenciák elemzését, ily 
módon hozzájárulva a pénzeszközök 
hatékonyabb elosztásához Európa-szerte, 
a sajátos eszközöknek és igényeknek 
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megfelelően;

Or. en


