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Módosítás 1
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 2. cikkére, valamint 3 
cikke (3) bekezdésének második 
albekezdésére, amely a nemek közötti 
egyenlőséget az Európai Unió egyik 
alapelveként és az egyik uniós 
célkitűzésként hangsúlyozza,

Or. en

Módosítás 2
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel az „EURÓPA 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című bizottsági 
közleményre (COM(2010)2020), valamint 
annak céljaira és kiemelt 
kezdeményezéseire,

Or. en

Módosítás 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 b bevezető hivatkozás (új)



PE462.830v01-00 4/52 AM\864346HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja – A szociális és területi kohézió 
európai keretrendszere” című bizottsági 
közleményre (COM (2010)758),

Or. en

Módosítás 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 c bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre és annak a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménynek az Európai Közösség által 
történő megkötéséről szóló, 2009. 
november 26-i 2010/48/EK tanácsi 
határozat szerinti, 2011. január 21-i 
hatálybalépésére,

Or. en

Módosítás 5
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 d bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel a versenyképes, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-
hatékony és zöld gazdaságot szolgáló 
foglalkoztatáspolitikákról szóló, 2010. 
december 6-i tanácsi következtetésekre,
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Or. en

Módosítás 6
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 e bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság „A 2007 és 2013 
közötti időszak helyes gyakorlatain 
alapuló hatékony partnerségek ösztönzése 
a kohéziós politikai programok irányítása 
terén” című, 2010. július 14-i véleményére 
(ECO/258),

Or. en

Módosítás 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 f bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel az Európai Bizottság 
Foglalkoztatási, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Főigazgatósága által
2011. január 24-én közzétett, az Európai 
Szociális Alap nemek közötti egyenlőségre 
nyújtott támogatásainak értékeléséről 
szóló tanulmányra,

Or. en

Módosítás 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 g bevezető hivatkozás (új)
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Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének gyakorlatával foglalkozó 
európai közösség munkájára, amelyet az 
Európai Bizottság alapított azzal a céllal, 
hogy a nemekkel kapcsolatos 
szempontokat beépítsék az Európai 
Szociális Alap programjaiba,

Or. en

Módosítás 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióról szóló 
ötödik jelentését, amely irányvonalakat 
javasol a kérdéses politika jövőjét illetően, 
és az Európa 2020 stratégiához kapcsolja 
e politikát, egy olyan közös stratégiai keret 
segítségével, amely az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseit beruházási 
prioritásokban fejezi ki;

1. üdvözli a Bizottságnak a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióról szóló 
ötödik jelentését, amely irányvonalakat 
javasol a kérdéses politika jövőjét illetően; 
hangsúlyozza, hogy az ESZA az Európa 
2020 stratégia szociális dimenzióinak 
megvalósítása szempontjából a 
legfontosabb eszköz, és az ESZA 
jelentősen hozzájárulhat az Európa 2020 
stratégia központi prioritásainak 
megvalósításához, ide tartozik a 
foglalkoztatás, a fenntartható gazdasággá 
való átalakulás, az iskolából kimaradók 
számának csökkentése, a szegénység, a 
hátrányos megkülönböztetés és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem; 
ezért hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy az ESZA-t a fellépések és 
intézkedések széles körére kiterjesszék, 
hogy ez az eszköz valamennyi 
tagállamban hozzájárulhasson az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek 
maradéktalan megvalósításához, és 
választ találjon a különböző szociális 
helyzetekre, amelyekben az emberek 
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találhatják magukat; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy a GDP önmagában 
nem képes átfogó és megfelelő képet adni 
a regionális fejlődésről, eltekintve a főbb 
szociális tényezőktől, mint például a 
jövedelmi különbségek és a 
munkanélküliség; ezért a SWOT elemzés 
keretében további szociális mutatók 
bevonását és értékelését szorgalmazza, és 
kéri, hogy az ESZA hozzájárulásainak 
összegéről a fejlesztési és beruházási 
szerződés keretében határozzanak;

Or. en

Módosítás 10
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióról szóló 
ötödik jelentését, amely irányvonalakat 
javasol a kérdéses politika jövőjét illetően, 
és az Európa 2020 stratégiához kapcsolja 
e politikát, egy olyan közös stratégiai keret 
segítségével, amely az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseit beruházási 
prioritásokban fejezi ki;

1. tudomásul veszi a Bizottságnak a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióról 
szóló ötödik jelentését; hangsúlyozza, 
hogy a kohéziós politika egy
horizontálisan kialakított, az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben 
gyökerező politika, amely nincs
alárendelve az Európa 2020 stratégiának; 
hangsúlyozza, hogy a független kohéziós 
politika a regionális fejlődés terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentésének, illetve az Európai Unión 
belüli gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió megvalósításának feltétele;

Or. de

Módosítás 11
Nadja Hirsch
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióról szóló 
ötödik jelentését, amely irányvonalakat 
javasol a kérdéses politika jövőjét illetően, 
és az Európa 2020 stratégiához kapcsolja e 
politikát, egy olyan közös stratégiai keret 
segítségével, amely az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseit beruházási 
prioritásokban fejezi ki;

1. üdvözli a Bizottságnak a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióról szóló 
ötödik jelentését, amely irányvonalakat 
javasol a kérdéses politika jövőjét illetően, 
és az Európa 2020 stratégiához kapcsolja e 
politikát, egy olyan közös stratégiai keret 
segítségével, amely az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseit beruházási 
prioritásokban fejezi ki; kifejezetten 
felhívja a figyelmet arra, hogy minden 
tagállamban vannak olyan csoportok, 
amelyek a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetben vannak, és amelyek helyzetén a 
Kohéziós Alap segítségével javítani kell 
ahhoz, hogy elérjék a 75%-os 
foglalkoztatási rátát;

Or. de

Módosítás 12
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióról szóló 
ötödik jelentését, amely irányvonalakat 
javasol a kérdéses politika jövőjét illetően, 
és az Európa 2020 stratégiához kapcsolja e 
politikát, egy olyan közös stratégiai keret 
segítségével, amely az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseit beruházási 
prioritásokban fejezi ki;

1. üdvözli a Bizottságnak a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióról szóló 
ötödik jelentését, amely irányvonalakat 
javasol a kérdéses politika jövőjét illetően, 
és az Európa 2020 stratégiához kapcsolja e 
politikát, egy olyan közös stratégiai keret 
segítségével, amely az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseit beruházási 
prioritásokban fejezi ki; hangsúlyozza, 
hogy az Európa 2020 stratégiát alkotó 
három pillérnek (intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés) ki kell egészítenie 
egymást;
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Or. fr

Módosítás 13
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli az Európai Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy egy közös 
stratégiai keret létrehozásával javítsák a 
Kohéziós Alap és az Európai Szociális 
Alap közötti összhangot; rendkívül 
fontosnak tartja azonban, hogy az egyes 
alapok egyedi célkitűzéseit és 
rugalmasságát ne korlátozzák a 
végrehajtás során, továbbá összességében 
jelentősen csökkentsék az adminisztratív 
terheket;

Or. de

Módosítás 14
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. elutasítja, hogy a strukturális 
alapokból – különösen az ESZA-ból –
származó kifizetéseket az Európa 2020 
stratégia vagy az egyéb uniós 
szakpolitikák végrehajtásának feltételéhez 
kössék;

Or. de

Módosítás 15
Thomas Mann
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy a közös stratégiai keret 
kiváló eszköz ahhoz, hogy összekapcsolják 
az Európai Unió egyéb főbb szakpolitikai 
területeivel, különösen a növekedésről és 
foglalkoztatásról szóló integrált 
iránymutatásokkal;

Or. de

Módosítás 16
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja az új makroregionális 
stratégiák kialakításának szándékát, és kéri, 
hogy hozzanak intézkedéseket a regionális 
egyenlőtlenségek – például a munkához és 
az oktatáshoz való hozzáférés –
azonosítására és leküzdésére;

2. támogatja az EU szükséges társadalmi 
és környezeti átalakítására vonatozó új 
makroregionális stratégiák kialakításának 
szándékát, és kéri, hogy hozzanak 
intézkedéseket a regionális 
egyenlőtlenségek – például a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés, a magas 
színvonalú munkához való hozzáférés, az 
átlagos heti munkaidő és az aktív évek 
számának csökkentése, oktatáshoz és a 
magas színvonalú szolgáltatásokhoz való 
ingyenes hozzáférés – azonosítására és 
leküzdésére;

Or. de

Módosítás 17
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja az új makroregionális 
stratégiák kialakításának szándékát, és 
kéri, hogy hozzanak intézkedéseket a 
regionális egyenlőtlenségek – például a 
munkához és az oktatáshoz való 
hozzáférés – azonosítására és leküzdésére;

2. támogatja az új makroregionális 
stratégiák kialakításának szándékát, 
amelyek a regionális egyenlőtlenségek
leküzdésének és a foglalkoztatás, az 
oktatás vagy a közszolgáltatások 
szempontjából különösen meghatározó 
területeken történő együttműködés 
fokozásának hatékony eszközei;

 Or. es

Módosítás 18
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja az új makroregionális 
stratégiák kialakításának szándékát, és 
kéri, hogy hozzanak intézkedéseket a 
regionális egyenlőtlenségek – például a 
munkához és az oktatáshoz való 
hozzáférés – azonosítására és leküzdésére;

2. támogatja az új makroregionális 
stratégiák kialakításának szándékát, és arra 
ösztönzi az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak nagyobb 
figyelmet az ESZA területi dimenziójára, 
különösen tekintettel a munkához való 
hozzáférésre;

Or. en

Módosítás 19
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja az új makroregionális 
stratégiák kialakításának szándékát, és kéri, 
hogy hozzanak intézkedéseket a regionális 
egyenlőtlenségek – például a munkához és

2. támogatja az új makroregionális 
stratégiák kialakításának szándékát, és kéri, 
hogy hozzanak intézkedéseket a regionális 
egyenlőtlenségek – különösen a 
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az oktatáshoz való hozzáférés –
azonosítására és leküzdésére;

munkához, az oktatáshoz és az alap- és 
továbbképzéshez való hozzáférés –
azonosítására és leküzdésére;

Or. fr

Módosítás 20
Philippe Boulland

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja az új makroregionális 
stratégiák kialakításának szándékát, és kéri, 
hogy hozzanak intézkedéseket a regionális
egyenlőtlenségek – például a munkához és 
az oktatáshoz való hozzáférés –
azonosítására és leküzdésére;

2. támogatja az új makroregionális 
stratégiák kialakításának szándékát, és kéri, 
hogy hozzanak intézkedéseket a regionális 
egyenlőtlenségek – például a képzéshez, a
munkához és az oktatáshoz való hozzáférés 
– azonosítására és leküzdésére;

Or. fr

Módosítás 21
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja az új makroregionális 
stratégiák kialakításának szándékát, és kéri, 
hogy hozzanak intézkedéseket a regionális 
egyenlőtlenségek – például a munkához és 
az oktatáshoz való hozzáférés –
azonosítására és leküzdésére;

2. támogatja az új makroregionális 
stratégiák kialakításának szándékát, és kéri, 
hogy hozzanak intézkedéseket a regionális 
egyenlőtlenségek – például a munkához és 
az oktatáshoz való hozzáférés –
azonosítására és leküzdésére, a 
makrorégiókon belül különös figyelmet 
fordítva a leghátrányosabb helyzetű 
mikrorégiókra;

Or. en
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Módosítás 22
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az európai 
regionális politika a gazdasági és 
társadalmi kohézió előmozdításának 
elengedhetetlen eszköze, amely lehetővé 
teszi az Unió számára a regionális 
egyenlőtlenségek csökkentését, a tényleges 
konvergencia elősegítését, valamint a 
fejlődés, a minőségi munka és a 
társadalmi haladás ösztönzését, továbbá a 
kevésbé fejlett régiók előnyben részesítését 
célzó fellépések megvalósítását;

Or. pt

Módosítás 23
Thomas Mann

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az 
Európai Szociális Alapnak továbbra is a 
kohéziós politika hatálya alá kell 
tartoznia, mivel csak így lehet kialakítani 
és végrehajtani a gazdasági és társadalmi 
problémák megoldására irányuló integrált 
stratégiákat;

Or. de

Módosítás 24
Ilda Figueiredo
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Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
nemek közötti egyenlőség szempontjait a 
közösségi pénzalapok felhasználását 
érintő összes rendeletben figyelembe kell 
venni, és különösen felhívja a figyelmet az 
Európai Szociális Alapra, amelynek 
rendelkeznie kell a nemek közötti 
egyenlőségre, az állandó és minőségi 
munkára és a jövedelmek igazságos 
újraelosztására irányuló politikák 
előmozdításához szükséges kapacitással;

Or. pt

Módosítás 25
Thomas Mann

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. meggyőződése, hogy a tervek és 
programok regionális, nemzeti és európai 
szintek közötti összehangolása 
eredményes volt, és kitart amellett, hogy 
ezt az összhangot meg kell őrizni;

Or. de

Módosítás 26
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
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kohéziós politikát és a vele járó 
kiadásokat – amelyeket nem szabad 
pusztán pénzügyi eszköznek tekinteni – a 
fenntartható fejlődés (gazdasági, 
társadalmi, környezeti, területi) 
megvalósítása érdekében kell 
felhasználni, biztosítva ezáltal azok 
gazdasági és társadalmi kohéziós 
célkitűzéseinek szem előtt tartását és a 
negatív következmények elkerülését;

Or. pt

Módosítás 27
Thomas Mann

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza, hogy az elfogadott 
célkitűzéseknek tükrözniük kell az alapok 
sajátosságát, és igazodniuk kell az adott 
operatív programhoz; határozottan 
elutasítja, hogy az európai célokat anélkül 
bontsák további alcélokra, hogy 
figyelembe vennék az egyedi adottságokat 
és problémákat;

Or. de

Módosítás 28
Thomas Mann

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. üdvözli, hogy a 2007–2013-as 
támogatási időszakban – néhány 
tagállamban először – nemzeti szinten 
létrehoztak egy valamennyi célterületre 
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kiterjedő operatív programot is az ESZA 
számára;

Or. de

Módosítás 29
Thomas Mann

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. hangsúlyozza, hogy a tagállamok és a 
régiók számára az operatív programok 
keretében megfelelő mozgásteret kell 
biztosítani, hogy a nemzeti és regionális 
sajátosságok figyelembevételével egyedi 
problémáikhoz és hosszú távú regionális 
fejlesztési stratégiájukhoz is 
hozzáigazíthassák intézkedéseiket;

Or. de

Módosítás 30
Thomas Mann

Véleménytervezet
2 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2f. kéri, hogy erőteljesen növeljék az 
oktatás, a kutatás és az innováció alkotta 
tudásháromszöggel kapcsolatos 
beruházásokat, mivel ezek révén őrizhető 
meg és fokozható Európa 
versenyképessége; ezzel kapcsolatban 
üdvözli, hogy számos tagállamban az 
ESZA-ból és az ERFA-ból már jelentős 
beruházások vannak folyamatban a 
tudásháromszög tekintetében;

Or. de
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Módosítás 31
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében;

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz, különösen a 
fiatalok munkaerőpiacra történő 
beilleszkedését, a szegénység elleni 
küzdelmet és a szakmai átképzés 
elősegítését célzó politikákhoz; kiemeli, 
hogy az ESZA fontos szerepet játszik a 
szegénység elleni küzdelemben, valamint 
az esélyegyenlőség és a társadalmi 
beilleszkedés megerősítésében; az ESZA 
ugyanis részben a társadalom rászoruló 
rétegeinek (fiatalok, nők, migránsok, 
tartósan munkanélküliek, etnikai 
kisebbségek, fogyatékkal élők, idősek és a 
munkaerőpiactól eltávolodott személyek) a 
támogatására irányul; következésképpen 
kiemeli az ESZA alapvető szerepét az 
európai vállalatokon belüli társadalmi 
kapcsolatok megőrzésében;

Or. fr

Módosítás 32
Thomas Mann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében;

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz, a 
tagállamoknak az ESZA-t a képességek 
megszerzésével, a foglalkoztatással, az 
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oktatással és az átképzéssel kapcsolatos 
beruházásokra kell felhasználniuk, 
valamint az ESZA fontos szerepet játszik a 
társadalmi beilleszkedés megerősítésében;

Or. de

Módosítás 33
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében;

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és a 
szociálpolitikához és fontos szerepet 
játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében, ezért az ESZA pénzügyi 
forrásainak jelentős növelését kéri;

Or. de

Módosítás 34
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében;

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz, ezen belül is 
különösen a megelőző jellegű és helyi 
politikákhoz, és fontos szerepet játszik a 
társadalmi beilleszkedés megerősítésében;

Or. de
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Módosítás 35
Kinga Göncz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében;

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik az előrehaladásban a 
társadalmi beilleszkedés valamennyi 
területén;

Or. en

Módosítás 36
Philippe Boulland

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében;

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében, különösen a 
leghátrányosabb helyzetben lévő 
személyek, mint például a romák 
esetében;

Or. fr

Módosítás 37
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Európai 3. kitart amellett, hogy az Európai 
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Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében;

Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében, ezért e támogatás 
összegét jelentősen növelni kell;

Or. pt

Módosítás 38
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében;

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében; e területen utal a 
kohéziós politika folytatásának 
szükségességére;

Or. pl

Módosítás 39
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében;

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási 
célkitűzéseihez és a foglalkoztatási 
iránymutatásokhoz, és fontos szerepet 
játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében; hangsúlyozza, hogy az 
Európa 2020 stratégia és foglalkoztatási 
iránymutatások ESZA-val való 
összekapcsolása érdekében a jövőbeni 
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rendeleteknek biztosítaniuk kell, hogy az 
operatív programok adminisztratív 
erőfeszítések nélkül hozzáigazíthatók 
legyenek a foglalkoztatási 
iránymutatásokhoz; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a programok ehhez való 
hozzáigazításának megkönnyítése 
érdekében hozzon létre egy egyszerű és 
hatékony együttműködési eljárást a 
szakpolitikai osztályok és a költségvetési 
ellenőrzési osztályok között;

Or. en

Módosítás 40
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében;

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében; úgy véli, hogy a 
hatékonyság érdekében az ESZA-nak a 
készségekbe és a továbbképzésbe eszközölt 
beruházásokra kell helyeznie a hangsúlyt, 
figyelembe véve a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos új kulcskompetenciákat is; a 
fenntartható gazdaság felé történő 
átmenet megkönnyítése érdekében szintén 
hangsúlyt kell helyeznie a szakmai 
átképzésre, a munkaerőpiac megfelelő 
működésére, a foglalkoztatási lehetőségek 
megteremtésére, a szociális 
körülményekre, a kutatásra és az 
innovációra, előmozdítva a 
foglalkoztathatóságot, a termelékenységet, 
a növekedést, a jövedelmek méltányos 
elosztását, az életminőséget és a 
foglakoztatást Európában, illetve előtérbe 
kell helyeznie a szegénység elleni 
küzdelem kérdését és a társadalmi 
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beilleszkedésre irányuló intézkedéseket;

Or. it

Módosítás 41
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a 
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében;

3. kitart amellett, hogy az Európai 
Szociális Alap jelentős támogatást nyújt a
munkaerő-piaci politikákhoz és fontos 
szerepet játszik a társadalmi beilleszkedés 
megerősítésében; szükségesnek ítéli a 
közös stratégiai keret kiterjesztését e 
strukturális alapra is, amely azonban 
megőrizné saját működési előírásait és 
szabályait; kéri az Európai Bizottságot, 
hogy erősítse meg az Európai Szociális 
Alap szerepét és láthatóságát;

Or. es

Módosítás 42
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a munkaerő-piaci 
megkülönböztetés elleni küzdelem, legyen 
szó nemi, szexuális irányultságon, etnikai 
származáson, koron, fogyatékosságon 
alapuló vagy lakóhely szerinti 
megkülönböztetésről, meghatározó a 
valódi esélyegyenlőség előmozdítása 
szempontjából; megállapítja, hogy a nők 
foglalkoztatási rátájának növekedése 
döntő fontosságágú az Európa 2020 
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stratégia foglalkoztatási célkitűzésének 
elérése tekintetében, és ezért teljes körűen 
foglalkozni kell a nők munkaerő-piaci 
részvételét korlátozó tényezőkkel; 
hangsúlyozza, hogy az ESZA-nak 
elegendő forrást kell biztosítania a nemek 
közötti munkaerő-piaci egyenlőtlenségek 
kezeléséhez, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapnak pedig kellő 
finanszírozást kell nyújtania a szociális 
ellátási infrastruktúrákhoz;

Or. en

Módosítás 43
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli, hogy a gazdasági válság még 
sürgetőbbé tette a beavatkozást az ESZA 
hatáskörébe tartozó ágazatok esetében, 
különösen a foglalkoztatás, szakmai 
átképzés, társadalmi integráció és a 
szegénység enyhítése terén;

Or. it

Módosítás 44
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az ESZA hatékonyságának 
növelésére az eredményekre fokozottabban 
összpontosító fellépések révén, és e célból 
szükségesnek ítéli meg a tisztább és 
mérhetőbb célkitűzések és 

4. felszólít az ESZA hatékonyságának 
növelésére az eredményekre fokozottabban 
összpontosító fellépések révén, és e célból 
szükségesnek ítéli meg a tisztább és 
mérhetőbb célkitűzések és 
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eredménymutatók előzetes meghatározását; eredménymutatók előzetes meghatározását, 
amelyek különösen a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
során, illetve a magas színvonalú 
munkaerő-piaci integráció terén elért 
sikereket mérik; hangsúlyozza, hogy az 
eredményorientált szemlélet nem vezethet 
ahhoz, hogy a kis projekttámogatók 
hátrányos helyzetbe kerülnek, illetve a 
hozzáférés terén újabb akadályokba 
ütköznek vagy kockázatokkal találják 
szembe magukat;

Or. de

Módosítás 45
Thomas Mann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az ESZA hatékonyságának 
növelésére az eredményekre fokozottabban 
összpontosító fellépések révén, és e célból 
szükségesnek ítéli meg a tisztább és 
mérhetőbb célkitűzések és 
eredménymutatók előzetes meghatározását;

4. felszólít az ESZA hatékonyságának 
növelésére az eredményekre fokozottabban 
összpontosító fellépések révén, és e célból 
szükségesnek ítéli meg a tisztább és 
mérhetőbb célkitűzések és közvetlenül a 
támogatáshoz kapcsolódó 
eredménymutatók (úgynevezett 
teljesítménymutatók) előzetes 
meghatározását; ezeket a támogatás 
megkezdése előtt időben és egyértelműen 
meg kell határozni, hogy a tagállamok és 
az Európai Bizottság egyaránt 
nyilatkozhasson az elért eredményekről;

Or. de

Módosítás 46
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az ESZA hatékonyságának 
növelésére az eredményekre fokozottabban 
összpontosító fellépések révén, és e célból 
szükségesnek ítéli meg a tisztább és 
mérhetőbb célkitűzések és 
eredménymutatók előzetes 
meghatározását;

4. felszólít az ESZA hatékonyságának 
növelésére az eredményekre fokozottabban 
összpontosító fellépések révén; felszólít a 
tisztább és mérhetőbb célkitűzések és 
teljesítménymutatók előzetes 
meghatározására; szükségesnek ítéli meg 
a kormányzat bármely szintjén érintett 
szereplők bevonását a célkitűzések és 
mutatók meghatározásába; az eljárás 
érintettek által történő elsajátítása a siker 
alapvető feltétele; 

Or. fr

Módosítás 47
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az ESZA hatékonyságának 
növelésére az eredményekre fokozottabban 
összpontosító fellépések révén, és e célból 
szükségesnek ítéli meg a tisztább és 
mérhetőbb célkitűzések és 
eredménymutatók előzetes meghatározását;

4. felszólít az ESZA hatékonyságának 
növelésére az eredményekre fokozottabban 
összpontosító fellépések révén, és e célból 
szükségesnek ítéli meg a tisztább és 
mérhetőbb célkitűzések és 
eredménymutatók előzetes meghatározását;
támogatja az Európai Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy az ESZA 
pénzeszközeinek szétosztását előzetes 
feltételektől tegyék függővé, beleértve az 
uniós jogszabályok és az uniós 
célkitűzések átültetésének előfeltételét, 
ami elengedhetetlen az ESZA 
intézkedéseinek sikeréhez, illetve a 
strukturális reformokhoz és a szükséges 
igazgatási kapacitások biztosításához;

Or. en
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Módosítás 48
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az ESZA hatékonyságának 
növelésére az eredményekre fokozottabban 
összpontosító fellépések révén, és e célból 
szükségesnek ítéli meg a tisztább és 
mérhetőbb célkitűzések és 
eredménymutatók előzetes meghatározását;

4. felszólít az ESZA hatékonyságának és 
átláthatóságának növelésére az 
eredményekre fokozottabban összpontosító 
fellépések révén, és e célból szükségesnek 
ítéli meg a tisztább és mérhetőbb 
célkitűzések és eredménymutatók előzetes 
meghatározását;

Or. pl

Módosítás 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy még most is 
helytálló az EQUAL közösségi 
kezdeményezésből származó 
felbecsülhetetlen tapasztalat, különösen 
ami a helyi és a regionális intézkedések 
összekapcsolását és a legjobb gyakorlatok 
uniós szintű cseréjét illeti; ezért azon a 
véleményen van, hogy az ESZA 
fellépéseinél figyelembe kell venni ezeket 
a tapasztalatokat, különös hangsúlyt 
helyezve a következő szempontokra: 
célcsoportok részvétele, migránsok 
integrációja, menedékkérők bevonása, 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem, a lényeges politikai kihívások 
azonosítása és beépítése, innovatív és 
tapasztalatokon alapuló módszerek, 
transznacionális együttműködési 
eljárások, valamint a nem kormányzati 
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szereplők irányítása alatti igazgatás;

Or. en

Módosítás 50
Thomas Mann

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy az ESZA hatékonyságát 
elsősorban ösztönzőkkel, nem pedig 
szankciókkal kellene javítani;

Or. de

Módosítás 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
strukturális alap és beruházás 
horizontális elveként szükség van a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítésének és a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés
integrálására; megállapítja, hogy ezért a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
statisztikákat a jövőbeni támogatások 
előfeltételének kell tekintetni, és világosan 
rögzíteni kell a fejlesztési és beruházási 
szerződésben;

Or. en
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Módosítás 52
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók 
szaktudásának munkaerő-piaci 
követelményeknek való megfelelését 
elősegítő, az egész életen át tartó tanulás 
programjába illeszkedő képzések 
elindításával;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a fiatalok integrációja, a 
tisztességes munkahelyek létrehozása, 
valamint a vállalkozók támogatása terén; 
felkéri a Bizottságot, hogy tegye 
alkalmassá az ESZA-t  az egész életen át 
tartó tanulás támogatására és 
előmozdítására; kiemeli, hogy az alap-, a 
szak- és a továbbképzések elősegítik a 
munkavállalók képzettségének és 
szaktudásának megfelelését a munkaerő-
piaci követelményeknek, amire feltétlenül 
szükség van a munkaerőpiac változó 
jellege miatt;

Or. fr

Módosítás 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók szaktudásának 
munkaerő-piaci követelményeknek való 
megfelelését elősegítő, az egész életen át 
tartó tanulás programjába illeszkedő

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a 
legkiszolgáltatottabbak munkaerő-piaci 
integrációjának fokozottabb támogatására, 
különösen az emberek szaktudásának és a 
fenntartható és minőségi munkahelyekhez 
való hozzáféréssel kapcsolatos aktuális 
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képzések elindításával; igények jobb összehangolását előmozdító 
képzések és egész életen át tartó képzések 
biztosításával; hangsúlyozza, hogy 
sürgősen szükség van megfelelő 
forrásokra az iskolai teljesítmény és a 
munkaerő-piaci hozzáférés javítását, 
valamint a munkanélküliség, a hátrányos 
megkülönböztetés és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelmet célzó 
intézkedésekhez;

Or. en

Módosítás 54
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók szaktudásának 
munkaerő-piaci követelményeknek való 
megfelelését elősegítő, az egész életen át 
tartó tanulás programjába illeszkedő 
képzések elindításával;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók szaktudásának 
munkaerő-piaci követelményeknek való 
megfelelését elősegítő, az egész életen át 
tartó tanulás programjába illeszkedő 
képzések elindításával, az EU-ban a 
fiatalkori munkanélküliség elleni 
küzdelemre irányuló célzott 
intézkedésekkel, valamint a hátrányos 
helyzetű csoportokat – pl. migránsokat, 
fogyatékossággal élőket és iskolából 
kimaradókat – célzó programokkal;

Or. de

Módosítás 55
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók 
szaktudásának munkaerő-piaci 
követelményeknek való megfelelését 
elősegítő, az egész életen át tartó tanulás 
programjába illeszkedő képzések 
elindításával;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen az egész életen át tartó tanulás 
programjába illeszkedő képzések 
elindításával, amelyek lehetővé teszik a 
magas színvonalú munkahelyekhez való 
hozzáférést, és ezáltal hozzájárulnak a 
„dolgozó szegények” jelenség 
felszámolásához;

Or. de

Módosítás 56
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók szaktudásának 
munkaerő-piaci követelményeknek való 
megfelelését elősegítő, az egész életen át 
tartó tanulás programjába illeszkedő 
képzések elindításával;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
inkluzív és hatékony növekedés, valamint 
a versenyképességen és tudáson alapuló 
Európa előmozdítása érdekében javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók szaktudásának 
munkaerő-piaci változásoknak való 
megfelelését elősegítő, az egész életen át 
tartó tanulás programjába illeszkedő 
képzések elindításával;

Or. it
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Módosítás 57
Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók szaktudásának 
munkaerő-piaci követelményeknek való 
megfelelését elősegítő, az egész életen át 
tartó tanulás programjába illeszkedő 
képzések elindításával;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a helyi és regionális 
elhelyezkedési lehetőségeket figyelembe
vevő iskolai orientáció, valamint a 
munkavállalók szaktudásának munkaerő-
piaci követelményeknek való megfelelését 
elősegítő, az egész életen át tartó tanulás 
programjába illeszkedő képzések 
elindításával;

Or. fr

Módosítás 58
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, 
valamint tegye könnyebben 
hozzáférhetőbbé az alapot, és 
alkalmasabbá a munkaerő-piaci integráció 
fokozottabb támogatására, különösen a 
munkavállalók szaktudásának munkaerő-
piaci követelményeknek való megfelelését 
elősegítő, az egész életen át tartó tanulás 
programjába illeszkedő képzések 
elindításával;

5. felszólítja a Bizottságot az ESZA 
munkaerő-piaci integrációra irányuló 
fellépéseinek erősítésére, különösen a 
munkavállalók szaktudásának munkaerő-
piaci követelményeknek való megfelelését 
elősegítő, az egész életen át tartó tanulás 
programjába illeszkedő képzések 
elindításával;

Or. es
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Módosítás 59
Thomas Mann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók szaktudásának 
munkaerő-piaci követelményeknek való 
megfelelését elősegítő, az egész életen át 
tartó tanulás programjába illeszkedő 
képzések elindításával;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, tegye 
átláthatóbbá az ESZA-t a források 
kiutalása tekintetében, valamint tegye 
könnyebben hozzáférhetőbbé az alapot, és 
alkalmasabbá a munkaerő-piaci integráció 
fokozottabb támogatására, különösen a 
munkavállalók szaktudásának munkaerő-
piaci követelményeknek való megfelelését 
elősegítő, az egész életen át tartó tanulás 
programjába illeszkedő képzések 
elindításával;

Or. de

Módosítás 60
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók szaktudásának 
munkaerő-piaci követelményeknek való 
megfelelését elősegítő, az egész életen át 
tartó tanulás programjába illeszkedő 
képzések elindításával;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók szaktudásának 
és a vállalatok munkaerő-piaci 
követelményeknek való megfelelését 
elősegítő, az egész életen át tartó tanulás 
programjába illeszkedő képzések 
elindításával;

Or. de
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Módosítás 61
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók szaktudásának 
munkaerő-piaci követelményeknek való 
megfelelését elősegítő, az egész életen át 
tartó tanulás programjába illeszkedő 
képzések elindításával;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa az 
ESZA fellépéseinek láthatóságát, valamint 
tegye könnyebben hozzáférhetőbbé az 
alapot, és alkalmasabbá a munkaerő-piaci 
integráció fokozottabb támogatására, 
különösen a munkavállalók szaktudásának 
munkaerő-piaci követelményeknek való 
megfelelését elősegítő, az egész életen át 
tartó tanulás programjába illeszkedő 
képzések elindításával; hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy testre szabott 
támogatást nyújtsanak a legsérülékenyebb 
csoportoknak foglalkoztathatóságuk 
javításához;

Or. en

Módosítás 62
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. szorgalmazza, hogy a szociális 
partnerek – különösen a szakszervezetek –
és a szociális nem kormányzati szervezetek 
tapasztalatait maradéktalanul vegyék 
figyelembe, valamint ezeket az ESZA és az 
egyéb strukturális alapok valamennyi –
tervezési, végrehajtási és értékelési –
szakaszába kötelezően vonják be;

Or. de
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Módosítás 63
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy az ESZA-nak döntő 
szerepe van a kohéziós politikában, és az 
ESZA fokozni tudja a kohéziós 
politikának az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseihez való hozzájárulását, 
többek között oly módon, hogy a 
fenntartható növekedés terén támogatja a 
kkv-kat a zöld munkahelyek 
létrehozásában;

Or. en

Módosítás 64
Thomas Mann

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. elutasítja a hatásmutatók bevezetését, 
mivel a valódi hatások gyakran csak jóval 
az intézkedések végrehajtását követően 
mutatkoznak meg, és ezért igen nehezen 
mérhetők;

Or. de

Módosítás 65
Thomas Mann

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5c. elutasítja, hogy a célkitűzések nem 
kielégítő elérését forrásmegvonással 
szankcionálják, ami ahhoz vezethet, hogy 
a célértékeket a reálishoz mérten túl 
alacsonyan határozzák meg, vagy olyan 
döntést hoznak, hogy a kockázati 
csoportokat nem támogatják; rámutat, 
hogy az ESZA-támogatás tekintetében 
például fennáll a konkrét veszélye annak, 
hogy a társadalmi integrációs 
intézkedések csak olyan csoportokra 
irányulnak, amelyek esetében nagy az 
integráció valószínűsége;

Or. de

Módosítás 66
Thomas Mann

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. úgy véli, hogy a támogathatósági 
szabályokat továbbra is nemzeti szinten 
kell meghatározni;

Or. de

Módosítás 67
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 
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szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között;

szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között, különösen a leghátrányosabb 
helyzetű társadalmi csoportok kirekesztése 
elleni küzdelemre irányuló összetett 
programok végrehajtása érdekében;

Or. en

Módosítás 68
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 
szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között;

6. támogatja az Európai Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy az ESZA 
továbbra is a kohéziós politika hatálya alá 
és az ERFA-val egy költségvetési sorba 
tartozzon; úgy véli, hogy el kell érni a 
különböző strukturális alapok magasabb 
fokú összehangolását, nevezetesen növelni 
kell a szinergiákat az Európai Szociális 
Alap és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap között; hangsúlyozza azonban, hogy 
az ESZA a legfontosabb eszköz a 
foglalkoztatási politikák, illetve a 
társadalmi kohézió valamennyi régióban 
való előmozdítása szempontjából; kiemeli, 
hogy a kormányzati ügynökségek egyedül 
ezt nem tudják megvalósítani, a nem 
kormányzati – köztük a szociális 
gazdasági – szereplők viszont ebben 
kulcsszerepet játszanak; ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozza a helyi és 
regionális dimenzió, illetve a területi 
foglalkoztatási intézkedéscsomagokhoz 
hasonló innovatív megközelítések 
jelentőségét is;

Or. en
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Módosítás 69
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 
szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között;

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 
szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között; az eddigi tapasztalatok fényében 
kiemeli, hogy az ERFA és az ESZA 
közötti átfedéssel kapcsolatban jelenleg 
érvényben lévő szabályozás rendkívül 
alkalmas a források felhasználásának 
egyszerűsítésére, különösen az integrált 
helyi projektek esetében és a szinergiák 
megerősítése miatt, és úgy véli, hogy meg 
kell őrizni ezt a struktúrát; kéri a 
Bizottságot, hogy erősítse meg az ESZA 
szerepét a strukturális alapok jövőbeli 
szerkezetének összefüggésében az 
integrált megközelítések hatékonyabb 
végrehajtása érdekében; úgy véli, hogy 
meg kell őrizni az ESZA saját szabályait, 
működését és finanszírozását a 
strukturális alapok jövőbeli szerkezetének 
összefüggésében és a valamennyi alap 
esetében alkalmazott közös kereten belül;

Or. it

Módosítás 70
Thomas Mann

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 
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szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között;

szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között; ezért az ERFA és az ESZA 
támogatási szabályainak összehangolását 
kéri;

Or. de

Módosítás 71
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 
szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között;

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 
szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között; kéri az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a két alap 
keresztfinanszírozásának lehetőségét;

Or. es

Módosítás 72
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 
szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között;

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 
szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között, továbbá fontos kérdés az EMVA és 
az EU horizontális programjai – mint pl. 
az innovációs és versenyképességi 
program (CIP), a hetedik keretprogram 
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(7FP) stb. – közötti összhang javítása, 
különösen a képzések és a képesítések 
terén;

Or. en

Módosítás 73
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nevezetesen növelni kell a 
szinergiákat az Európai Szociális Alap és 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
között;

6. úgy véli, hogy el kell érni a különböző 
strukturális alapok magasabb fokú 
összehangolását, nagyobb rugalmasságát 
és a források alapok közötti jobb 
átcsoportosíthatóságát, nevezetesen 
növelni kell a szinergiákat az Európai 
Szociális Alap és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap között;

Or. de

Módosítás 74
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri, hogy az Európai Szociális 
Alaphoz való hozzáférés, valamint az elért 
eredmények vonatkozásában a Bizottság 
és a tagállamok biztosítsák a jobb 
információáramlást az érintett csoportok 
között;

Or. es
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Módosítás 75
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
maximális hatékonyságának – mind a 
növekedés, mind a társadalmi kohézió 
erősítése tekintetében történő –
biztosításához időszerű felülvizsgálni a 
finanszírozás szintjét, hogy az minél 
jobban tükrözze a cselekvési tervek 
fejlettségét és a kedvezményezettek 
sajátosságait

Or. el

Módosítás 76
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a 
keresztfinanszírozás bizonyította, hogy 
értékes szerepet tölt be a helyi fejlesztésre 
irányuló integrált stratégiákban, és ezért 
azt folytatni kell;

Or. en

Módosítás 77
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy a kohéziós politika 
társadalmi hatékonyságának javítása 
keretében meg kell erősíteni a helyi és 
regionális szereplők és a szociális 
partnerek képviseletét mind a kohéziós
politika nemzeti szintű tervezésében, mind 
pedig végrehajtásában, és a tagállamokat 
arra ösztönzi, hogy ebben az irányban 
végezzék tevékenységüket;

Or. el

Módosítás 78
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kis- és középvállalkozások
innovációjának és projektek létrehozására 
irányuló kapacitásának fejlesztésére, 
minthogy a kkv-k a főbb munkahely-
teremtők közé tartoznak;

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kedvezményezettekre rótt 
adminisztratív terhek csökkentésére, 
valamint az összes szereplő, köztük a kis-
és középvállalkozások innovációjának és
kapacitásának fejlesztésére, minthogy a 
kkv-k a főbb munkahely-teremtők közé 
tartoznak; hangsúlyozza ezzel 
kapcsolatban a szociális partnereket, a 
sérülékeny csoportokat képviselő civil 
társadalmi szervezeteket, a szociális 
szolgáltatókat és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítéséért felelős 
szervezeteket felölelő sikeres partnerségek 
hatását, továbbá kiemeli, hogy az 
innováció és a kapacitás szorosan 
összekapcsolódik a képzéssel és a 
„változás motorjainak” 
felhatalmazásával; felszólítja a 
Bizottságot, hogy minden fejlesztési és 
beruházási szerződés keretében 
határozzon meg egy konkrét hozzájárulást 
a partnerek felhatalmazásához 
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kapcsolódó technikai segítségnyújtás 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 79
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kis- és középvállalkozások 
innovációjának és projektek létrehozására 
irányuló kapacitásának fejlesztésére, 
minthogy a kkv-k a főbb munkahely-
teremtők közé tartoznak;

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kis- és középvállalkozások 
innovációjának és projektek létrehozására 
irányuló kapacitásának fejlesztésére, 
minthogy a kkv-k a főbb munkahely-
teremtők közé tartoznak, és csalódottak az 
alaphoz való hozzáférés nehézségei, 
valamint az eljárásokhoz kapcsolódó –
elsősorban adminisztratív jellegű –
költségek miatt;

Or. fr

Módosítás 80
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kis- és középvállalkozások 
innovációjának és projektek létrehozására 
irányuló kapacitásának fejlesztésére, 
minthogy a kkv-k a főbb munkahely-
teremtők közé tartoznak;

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kis- és középvállalkozások 
innovációjának és projektek létrehozására 
irányuló kapacitásának fejlesztésére, 
minthogy a kkv-k a főbb munkahely-
teremtők közé tartoznak, illetve 
előmozdítják az önálló vállalkozói 
tevékenységet;

Or. de
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Módosítás 81
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kis- és középvállalkozások 
innovációjának és projektek létrehozására 
irányuló kapacitásának fejlesztésére, 
minthogy a kkv-k a főbb munkahely-
teremtők közé tartoznak;

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kis- és középvállalkozások,
valamint a kutatás-fejlesztési szektor
innovációjának és projektek létrehozására 
irányuló kapacitásának fejlesztésére, 
minthogy a kkv-k a munkahely-teremtés 
jelentős részét adják;

Or. pl

Módosítás 82
Philippe Boulland

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kis- és középvállalkozások 
innovációjának és projektek létrehozására 
irányuló kapacitásának fejlesztésére,
minthogy a kkv-k a főbb munkahely-
teremtők közé tartoznak;

7. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kis- és középvállalkozások
és az egyéni vállalkozók innovációjának és 
projektek létrehozására irányuló 
kapacitásának fejlesztésére, minthogy a 
kkv-k és az egyéni vállalkozók a főbb 
munkahely-teremtők közé tartoznak;

Or. fr

Módosítás 83
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri a nyitott koordinációs módszer 
megerősítését és a nemzeti, regionális és 
helyi hatóságok közötti együttműködés és 
információcsere javítását a kohéziós 
politika minden vonatkozásában;

Or. es

Módosítás 84
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy az alapok 
felhasználására vonatkozó jövőbeli 
stratégiák hatékonyságát a stratégiai 
célok területi sajátosságokkal való 
összehangolása céljából az érdekelt 
felekkel, jogi szervezetekkel, szociális 
partnerekkel, nem kormányzati 
szervezetekkel, valamint pénzügyi 
intézményekkel és bankokkal folytatott 
strukturált párbeszéd révén a regionális és 
helyi kormányzati szintek bevonásával 
kell növelni; az alapok hatékonyabb 
felhasználása érdekében 
kulcsfontosságúnak tartja a szociális 
partnerek rendszeres társadalmi és 
területi párbeszéden keresztül történő 
aktív bevonását;

Or. it

Módosítás 85
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy annak biztosítására, 
hogy a vállalkozásoknak az Unió területén 
belül történő áthelyezése ne kapjon 
ösztönzést, a strukturális alapokból 
nyújtott támogatások feltételeként kell 
megszabni a vállalkozások által 
megkötött, a termelés helyére, 
időtartamára és a foglalkoztatásra 
vonatkozó hosszú távú szerződéseket;

Or. pt

Módosítás 86
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy több 
kapacitásépítést célzó intézkedésről 
gondoskodjon, ideértve a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítését is, valamint a 
projektek nemekkel kapcsolatos 
hatásainak értékelésére biztosítson 
iránymutatást és eljárásokat az érintett 
igazgatási hatóságok számára, köztük a 
projektkiválasztással foglalkozó 
hatóságok számára is;

Or. en

Módosítás 87
Ole Christensen

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. nem tartja helyénvalónak, hogy 
multinacionális vállalatok vagy 
nagyvállalatok támogatást kaphassanak 
az Európai Szociális Alaptól és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alaptól, és 
ezért arra szólít fel, hogy Európai 
Szociális Alapról és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról szóló rendeleteket oly 
módon módosítsák, hogy vállalati 
támogatásokat csak kis- és 
középvállalkozások számára lehessen 
folyósítani;

Or. da

Módosítás 88
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
valamint számolják fel az Uniónak a 
munkahely-teremtésre és a foglalkoztatás 
növelésére irányuló célkitűzései 
megvalósítását gátló egyéb akadályokat.

8. emlékeztet arra, hogy az egyéb 
strukturális alapoktól eltérően az ESZA 
sajátossága abban rejlik, hogy az szorosan 
kapcsolódik az általa támogatott 
célcsoportokhoz, továbbá az ESZA-t oly 
módon kell kialakítani, hogy elérhető 
legyen számos kis, helyi projekt számára; 
kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy az 
ellenőrzési és auditálási kötelezettségek 
meghatározásánál vegyék figyelembe az 
arányosság elvét az időráfordítás és az 
erőfeszítések tekintetében, illetve a 
pénzügyi hozzájárulást, továbbá 
egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
valamint a munkahely-teremtésre és a 
foglalkoztatás növelésére irányuló uniós 
célkitűzések megvalósítása céljából 
számolják fel a projektek és a 
kedvezményezettek által elérhető 
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eredmények előtt álló egyéb akadályokat; 
felszólítja a Bizottságot, hogy növelje az 
irányító hatóságok és a 
kedvezményezettek finanszírozással 
kapcsolatos választási lehetőségeit; 
felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a hagyományos elszámolás 
mellett a standard költségmodell 
választhatóságára;

Or. en

Módosítás 89
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
valamint számolják fel az Uniónak a 
munkahely-teremtésre és a foglalkoztatás 
növelésére irányuló célkitűzései 
megvalósítását gátló egyéb akadályokat;

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
valamint számolják fel azokat az általános
akadályokat, amelyek gátolják az uniós 
régiók közötti társadalmi kohézióval 
kapcsolatos célok megvalósítását, mint 
például a növekedésre és versenyre 
irányuló uniós szakpolitikák egyoldalú 
megfogalmazása, a szociális jogok 
lebontására irányuló szükségintézkedések, 
a nyugdíjkorhatár növelése, a heti 
munkaidő és az aktív életkor 
meghosszabbítása, a munkaerőpiac 
deregulációja, a szociális védelmi 
rendszerek és a szociális elosztórendszerek 
megszüntetése;

Or. de

Módosítás 90
Jean-Luc Bennahmias
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
valamint számolják fel az Uniónak a 
munkahely-teremtésre és a foglalkoztatás 
növelésére irányuló célkitűzései 
megvalósítását gátló egyéb akadályokat.

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék az eljárásokat (a hozzáférés 
és kezelés feltételei), valamint csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket annak 
érdekében, hogy az ESZA 
hozzáférhetőbbé váljon a lehetséges 
projektgazdák – különösen a kkv-k –
számára, illetve, hogy tegye az ESZA-t 
még alkalmasabbá az Uniónak a 
munkahely-teremtésre és a foglalkoztatás 
növelésére irányuló célkitűzései
megvalósítására,

Or. fr

Módosítás 91
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
valamint számolják fel az Uniónak a 
munkahely-teremtésre és a foglalkoztatás 
növelésére irányuló célkitűzései 
megvalósítását gátló egyéb akadályokat.

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
kötelezzék a tagállamokat a pénzeszközök 
projektek részére történő haladéktalan 
továbbítására, hogy a kisebb szervezetek
se kerüljenek nehéz helyzetbe, valamint 
számolják fel az Uniónak a munkahely-
teremtésre és a foglalkoztatás növelésére 
irányuló célkitűzései megvalósítását gátló 
egyéb akadályokat.

Or. de

Módosítás 92
Veronica Lope Fontagné
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
valamint számolják fel az Uniónak a 
munkahely-teremtésre és a foglalkoztatás 
növelésére irányuló célkitűzései 
megvalósítását gátló egyéb akadályokat;

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
valamint számolják fel az Uniónak a 
munkahely-teremtésre és a foglalkoztatás 
növelésére irányuló célkitűzései 
megvalósítását gátló összes akadályt;

Or. es

Módosítás 93
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
valamint számolják fel az Uniónak a 
munkahely-teremtésre és a foglalkoztatás 
növelésére irányuló célkitűzései 
megvalósítását gátló egyéb akadályokat, 

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék az eljárásokat, legyenek
rugalmasabbak a programok pénzügyi 
bevezetésében, csökkentsék a túlzott 
adminisztratív költségeket, valamint 
számolják fel az Uniónak a munkahely-
teremtésre és a foglalkoztatás növelésére 
irányuló célkitűzései megvalósítását gátló 
egyéb akadályokat;

Or. pl

Módosítás 94
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 8. kéri a Bizottságot és tagállamokat, hogy 
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egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
valamint számolják fel az Uniónak a 
munkahely-teremtésre és a foglalkoztatás 
növelésére irányuló célkitűzései 
megvalósítását gátló egyéb akadályokat.

egyszerűsítsék az eljárásokat, csökkentsék 
a túlzott adminisztratív költségeket, 
valamint számolják fel az Uniónak a 
munkahely-teremtésre és a foglalkoztatás 
növelésére irányuló célkitűzései 
megvalósítását gátló egyéb akadályokat;
kéri, hogy a polgárok megfelelő 
tájékoztatása érdekében vezessenek be 
egyablakos ügyintézési rendszert, 
amelynek célja, hogy eligazítást, 
tájékoztatást és tanácsadást nyújtson az 
érdekelteknek a követendő lépésekről; 
kiemeli továbbá, hogy az egyszerűsítési 
szándéknak egyértelműnek kell lennie a 
polgárok számára, és hogy a cél az, hogy 
a szükséges információk mennyiségét a 
lehetséges minimumra korlátozzák.

Or. it

Módosítás 95
Kinga Göncz

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. a romák integrációjának európai 
uniós stratégiájáról szóló jelentéssel
(2010/2276(INI)) összhangban felszólítja 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
romák integrációjában helyezzenek 
különös hangsúlyt a Kohéziós Alap és a 
strukturális alapok szerepére; ehhez olyan 
adminisztratív eszközök bevezetését 
javasolja, amelyek biztosítják, hogy – a 
környezeti fenntarthatósággal és a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
horizontális megközelítés kötelező 
alkalmazásához hasonlóan – a fejlesztési 
projektek hozzájárulnak a roma és a nem 
roma közösségek közötti egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez.

Or. en
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Módosítás 96
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. tudomásul veszi, hogy a nagyon 
alacsony végrehajtási arány miatt a 
transznacionális intézkedések értékelése 
elégtelen és kritikus; az értékelésből arra 
következtet, hogy európai szinten egy 
innovációs alapra van szükség ahhoz, 
hogy fokozottan elő lehessen mozdítani a 
legjobb gyakorlatok cseréjét a helyi és 
regionális szereplők között; az Európai 
Bizottság részéről egy megújult 
innovációs alapot szorgalmaz, amely a 
szegénység elleni küzdelemre, a 
megkülönböztetésmentességre, a 
társadalmi befogadásra és a 
foglalkoztatásra irányul.

Or. en

Módosítás 97
Thomas Mann

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. kéri, hogy a strukturális alapokról 
szóló általános rendelet (1083/2006/EK 
rendelet) 34. cikkének megfelelően 
jelentősen egyszerűsítsék le és könnyítsék 
meg az ERFA és az ESZA közötti 
társfinanszírozást annak érdekében, hogy 
integráltabb elképzeléseket tegyenek 
lehetővé.

Or. de
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Módosítás 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a 2013 utáni 
kohéziós politikának számos jelentős 
kihívással kell számolnia, köztük a városi 
területeken belüli társadalmi 
egyenlőtlenségekkel, a demográfiai 
változással és a társadalmi kirekesztéssel.

Or. en

Módosítás 99
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal szemben szigorítsa a 
szankciókat, és erősítse a pozitív 
ösztönzőket az 1083/2006/EK tanácsi 
rendelet 16. cikkének végrehajtásával és a 
benne foglalt, jogilag kötelező erővel bíró 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, 
a 2014-2020 időszakra szóló jövőbeli 
kohéziós politikában szilárdítsa meg a 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
rendelkezést, ellenőrizze és vizsgálja meg 
az európai finanszírozási programok 
helyes végrehajtását és az Európai 
Szociális Alap forrásainak felhasználását.

Or. en


