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Módosítás 1
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási és 
szociális politikák fontos szerepet 
játszanak a területfejlesztésben, és 
nagymértékben hozzájárulnak a kohéziós 
politikai célkitűzések eléréséhez;

1. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási és 
szociális politikák fontos szerepet 
játszanak a fenntartható és társadalmilag 
kiegyensúlyozott területfejlesztésben, és 
nagymértékben hozzájárulnak a regionális 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a jólét 
javításához és minden polgár 
esélyegyenlőségének biztosításához;

Or. en

Módosítás 2
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a területi alapú 
megközelítés hatékony módja lehet a 
fejlesztés, a foglalkoztatás, illetve az 
oktatás előmozdításának és a szegénység 
csökkentésének, amelyek mind az 
Európa 2020 stratégia központi 
célkitűzései;

2. véleménye szerint a területi alapú 
megközelítés hatékony módja lehet a 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót 
előmozdító politikák végleges 
kialakításának és hatékony 
végrehajtásának az Európa 2020 
céljainak elérése érdekében, mint 
amilyenek a foglalkoztatás, az oktatás és a 
szegénység csökkentése;

Or. en
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Módosítás 3
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a területi alapú 
megközelítés hatékony módja lehet a 
fejlesztés, a foglalkoztatás, illetve az 
oktatás előmozdításának és a szegénység 
csökkentésének, amelyek mind az 
Európa 2020 stratégia központi 
célkitűzései;

2. véleménye szerint a területi alapú 
megközelítés hatékony módja lehet a 
fejlesztés, a foglalkoztatás, illetve az 
oktatás előmozdításának és a szegénység 
csökkentésének, amelyek mind az 
Európa 2020 stratégia központi 
célkitűzései; hangsúlyozza, hogy a 
szegénység leginkább mikroregionális 
szinten összpontosul, és úgy véli, hogy azt 
ennek megfelelően kell kezelni;

Or. en

Módosítás 4
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a területi alapú 
megközelítés hatékony módja lehet a 
fejlesztés, a foglalkoztatás, illetve az 
oktatás előmozdításának és a szegénység 
csökkentésének, amelyek mind az 
Európa 2020 stratégia központi 
célkitűzései;

2. véleménye szerint a területi alapú 
megközelítés hatékony módja lehet a 
fejlesztés, a foglalkoztatás, a társadalmi 
befogadás, illetve az oktatás 
előmozdításának és a szegénység 
csökkentésének, amelyek mind az 
Európa 2020 stratégia központi 
célkitűzéseit képezik;

Or. en

Módosítás 5
Konstantinos Poupakis
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a területi alapú 
megközelítés hatékony módja lehet a 
fejlesztés, a foglalkoztatás, illetve az 
oktatás előmozdításának és a szegénység 
csökkentésének, amelyek mind az 
Európa 2020 stratégia központi 
célkitűzései;

2. véleménye szerint a területi alapú 
megközelítés hatékony módja lehet a 
fejlesztés, a fenntartható és tisztességes 
foglalkoztatás, illetve az oktatás 
előmozdításának és a szegénység 
csökkentésének, amelyek mind az 
Európa 2020 stratégia központi 
célkitűzései;

Or. el

Módosítás 6
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a területi alapú 
megközelítés hatékony módja lehet a 
fejlesztés, a foglalkoztatás, illetve az 
oktatás előmozdításának és a szegénység 
csökkentésének, amelyek mind az 
Európa 2020 stratégia központi 
célkitűzései;

2. véleménye szerint a területi alapú 
megközelítésnek hatékony módját kell 
képeznie a fejlesztés, a foglalkoztatás, 
illetve az oktatás előmozdításának és a 
szegénység csökkentésének, amelyek mind 
az Európa 2020 stratégia központi 
célkitűzései;

Or. en

Módosítás 7
Philippe Boulland

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli, hogy a szegénység elleni 
küzdelemnek ki kell terjednie a kirekesztés 



PE488.029v01-00 6/24 AM\900867HU.doc

HU

elleni küzdelemre is, az alacsony 
népsűrűségű vagy elöregedő népességgel 
rendelkező vidéki térségeknek pedig 
szembe kell nézniük a csökkenő orvosi 
demográfiával, amely a széles sávú 
technológiákhoz való hozzáférés 
javításával és a távgyógyászat 
előmozdításával ellensúlyozható;

Or. fr

Módosítás 8
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a területi 
megközelítésnek hatékony 
mechanizmusként kell szolgálnia a kkv-k 
támogatására, mégpedig új, fenntartható 
munkahelyek létrehozása, valamint 
szakképzési programok kezdeményezése 
vagy kidolgozása céljából;

Or. en

Módosítás 9
Riikka Manner

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. véleménye szerint a növekedést és 
foglalkoztatást célzó vállalkozási 
tevékenység és a tudás hasznosítása a 
közigazgatási területi határokon átívelően 
működik;

Or. fi
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Módosítás 10
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a szociális és 
foglalkoztatási helyzetre – így például a 
szociális transzferek utáni kiigazított,
rendelkezésre álló jövedelemre –
vonatkozó mutatóknak ki kell egészíteniük 
a strukturális alapok, köztük az ESZA 
támogathatósági feltételeit, mivel a 
jelenlegi mutató nem mindig tükrözi
megfelelően a regionális szinten, 
különösen a NUTS 2 szintjén felmerülő 
egyedi igényeket;

Or. en

Módosítás 11
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alappal kapcsolatos integrált területi alapú 
megközelítés elengedhetetlen a 
szubszidiaritás elvének többszintű 
kormányzás útján való végrehajtásához, 
és hangsúlyozza, hogy ehhez helyi és 
regionális szinten megfelelő kapacitást kell 
biztosítani;

3. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alappal kapcsolatos integrált területi alapú 
megközelítés hangsúlyozza a megfelelő 
kapacitás és a felelősségvállalás 
fontosságát a helyi és regionális NUTS 2 
szinten, és biztosítja a szociális és civil 
társadalmi partnerek bevonását, mivel a 
régiók kiemelkedő szerepet játszanak a 
partnerségben;

Or. en
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Módosítás 12
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alappal kapcsolatos integrált területi alapú 
megközelítés elengedhetetlen a 
szubszidiaritás elvének többszintű 
kormányzás útján való végrehajtásához, és 
hangsúlyozza, hogy ehhez helyi és 
regionális szinten megfelelő kapacitást kell
biztosítani;

3. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alappal és más uniós alapokkal
kapcsolatos integrált területi alapú 
megközelítés elengedhetetlen a 
szubszidiaritás elvének többszintű 
kormányzás útján való végrehajtásához, és 
hangsúlyozza, hogy ehhez – elsősorban a 
pénzeszközök elosztásával kapcsolatos 
folyamatok oktatása révén – helyi és 
regionális szinten meg kell erősíteni a
megfelelő kapacitásokat;

Or. fr

Módosítás 13
Kinga Göncz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alappal kapcsolatos integrált területi alapú 
megközelítés elengedhetetlen a 
szubszidiaritás elvének többszintű 
kormányzás útján való végrehajtásához, és 
hangsúlyozza, hogy ehhez helyi és
regionális szinten megfelelő kapacitást kell 
biztosítani;

3. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alappal kapcsolatos integrált területi alapú 
megközelítés elengedhetetlen a 
szubszidiaritás elvének többszintű 
kormányzás útján való végrehajtásához, és 
hangsúlyozza, hogy ehhez helyi, regionális 
és mikroregionális szinten megfelelő 
kapacitást kell biztosítani, mind a városi, 
mind pedig a vidéki térségekben;

Or. en

Módosítás 14
Konstantinos Poupakis
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, rendkívüli fontos, hogy a 
regionális fejlesztés keretében a politikai 
kohézióhoz hozzájáruló intézkedések 
tervezésével és megvalósításával 
foglalkozó egyének minden kormányzati 
szinten megfelelő képzésben 
részesüljenek;

Or. el

Módosítás 15
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a kohéziós politika és 
más uniós politikák közötti erős szinergiák 
kialakításának fontosságát annak 
érdekében, hogy növeljék 
eredményességét a jelenlegi 
foglalkoztatási és szociális kihívások 
kezelésében;

Or. en

Módosítás 16
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika 
kialakítása és végrehajtása során fontos a 
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pénzeszközök felhasználásának 
szükségszerű ellenőrzése és a 
hatékonyságuk közötti megfelelő 
egyensúly biztosítása;

Or. fr

Módosítás 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat arra, hogy a területi 
együttműködés és a makroregionális 
stratégiák hasznos eszközei lehetnek a 
regionális egyenlőtlenségek, így például 
az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférés terén tapasztalható eltérések 
azonosításának és leküzdésének, valamint 
az európai régiók közötti konvergencia 
előmozdításának;

Or. en

Módosítás 18
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiók között és 
azokon belül foglalkoztatási és szociális 
szempontból jelentős eltérések 
mutatkoznak; véleménye szerint a 
programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező 
igényekhez kell szabni és álláspontja 
szerint az Európai Szociális Alapnak a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 

4. megjegyzi, hogy a régiók között és 
azokon belül foglalkoztatási és szociális 
szempontból jelentős eltérések 
mutatkoznak, amelyek nem mindig 
tükröződnek a jelenlegi, egy lakosra jutó 
GDP mutatójában; ezért véleménye 
szerint a programokat különösen a 
leginkább rászoruló régiókra és a
szociálisan kirekesztett egyénekre kell 
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területén továbbra is támogatnia kell a 
helyi megközelítések fejlesztését;

szabni, figyelembe véve a szociális és 
foglalkoztatási helyzetet tükröző 
mutatókat, és álláspontja szerint az 
Európai Szociális Alapnak a foglalkoztatás 
és a társadalmi befogadás területén 
továbbra is támogatnia kell a helyi 
megközelítések fejlesztését, mindeközben 
elismerve az ágazatokon átívelő 
megközelítés hozzáadott értékét;

Or. en

Módosítás 19
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiók között és 
azokon belül foglalkoztatási és szociális 
szempontból jelentős eltérések 
mutatkoznak; véleménye szerint a 
programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező 
igényekhez kell szabni és álláspontja 
szerint az Európai Szociális Alapnak a
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén továbbra is támogatnia kell a 
helyi megközelítések fejlesztését;

4. megjegyzi, hogy a régiók között és 
azokon belül foglalkoztatási és szociális 
szempontból jelentős eltérések 
mutatkoznak; véleménye szerint a 
programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező 
igényekhez kell szabni és álláspontja 
szerint az Európai Szociális Alapot fő 
eszköznek kell tekinteni a több és jobb 
munkahely létrehozása, valamint a 
kiszolgáltatott csoportok (nők, fiatalok, 
fogyatékossággal élők, kisebbségek stb.) 
foglalkoztatása terén felmerülő igények 
kezeléséhez, ezáltal előmozdítva a 
társadalmi befogadást;

Or. en

Módosítás 20
Marian Harkin

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiók között és 
azokon belül foglalkoztatási és szociális 
szempontból jelentős eltérések 
mutatkoznak; véleménye szerint a 
programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező 
igényekhez kell szabni és álláspontja 
szerint az Európai Szociális Alapnak a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén továbbra is támogatnia kell a 
helyi megközelítések fejlesztését;

4. megjegyzi, hogy a régiók között és 
azokon belül foglalkoztatási és szociális 
szempontból jelentős eltérések 
mutatkoznak; véleménye szerint a 
programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező 
igényekhez kell szabni, és azoknak 
kisszámú prioritásra kell 
összpontosítaniuk, választ adva az előttük 
álló egyedi kihívásokra, és álláspontja 
szerint az Európai Szociális Alapnak a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén továbbra is támogatnia kell a 
helyi megközelítések fejlesztését

Or. en

Módosítás 21
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiók között és 
azokon belül foglalkoztatási és szociális 
szempontból jelentős eltérések 
mutatkoznak; véleménye szerint a 
programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező 
igényekhez kell szabni és álláspontja 
szerint az Európai Szociális Alapnak a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén továbbra is támogatnia kell a 
helyi megközelítések fejlesztését;

4. megjegyzi, hogy a régiók között és 
azokon belül foglalkoztatási és szociális 
szempontból jelentős eltérések 
mutatkoznak; véleménye szerint a 
programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező 
igényekhez kell szabni és álláspontja 
szerint az Európai Szociális Alapnak és 
más uniós alapoknak a foglalkoztatás –
különösen a fiatalkori munkavállalás –, a 
társadalmi befogadás és a szegénység 
elleni küzdelem területén továbbra is 
támogatniuk kell a helyi megközelítések 
fejlesztését;

Or. fr
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Módosítás 22
Kinga Göncz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiók között és 
azokon belül foglalkoztatási és szociális 
szempontból jelentős eltérések 
mutatkoznak; véleménye szerint a 
programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező 
igényekhez kell szabni és álláspontja 
szerint az Európai Szociális Alapnak a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén továbbra is támogatnia kell a 
helyi megközelítések fejlesztését;

4. megjegyzi, hogy a régiók között és a 
régiókon belül mikroregionális szinten 
foglalkoztatási és szociális szempontból 
jelentős eltérések mutatkoznak; véleménye 
szerint a programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező 
igényekhez kell szabni és álláspontja 
szerint az Európai Szociális Alapnak a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén továbbra is támogatnia kell a 
helyi megközelítések fejlesztését;

Or. en

Módosítás 23
Philippe Boulland

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a régiók között és 
azokon belül foglalkoztatási és szociális 
szempontból jelentős eltérések 
mutatkoznak; véleménye szerint a 
programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező 
igényekhez kell szabni és álláspontja 
szerint az Európai Szociális Alapnak a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás 
területén továbbra is támogatnia kell a 
helyi megközelítések fejlesztését;

4. megjegyzi, hogy a régiók között és 
azokon belül foglalkoztatási és szociális 
szempontból jelentős eltérések 
mutatkoznak; véleménye szerint a 
programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező 
igényekhez kell szabni és álláspontja 
szerint az Európai Szociális Alapnak a 
foglalkoztatás, valamint a társadalmi és 
orvosi befogadás területén továbbra is 
támogatnia kell a helyi megközelítések 
fejlesztését;

Or. fr
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Módosítás 24
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, ahhoz, hogy testre szabottabb 
választ adhassanak a regionális és 
szubregionális igényekre, ezáltal pedig 
növeljék az uniós alapok hatékonyságát, 
nagyobb fokú rugalmasságra van szükség, 
amikor a térségek három kategóriája
számára megállapítják az ESZA-
kiutalások minimális arányát; úgy véli, 
hogy a régiók sajátosságait nem tükröző,
rugalmatlan minimális küszöbértékek a 
források hatékony felhasználásának 
hiányához vezethetnek, amit el kell 
kerülni;

Or. en

Módosítás 25
Tamás Deutsch

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy a társadalmi és 
gazdasági egyenlőtlenségek megfelelő 
kezelése érdekében fontos lenne, hogy a 
programozás során figyelembe vegyék a 
„kemény” (ERFA-típusú, pl. 
infrastrukturális) és a „puha” (főként 
ESZA-típusú, pl. képzési) intézkedések 
egymást kiegészítő jellegét; úgy véli, hogy 
a tematikus koncentráció 
követelményeihez kapcsolódó megfelelő 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük 
az ilyen szükségleteket, és lehetővé kell 
tenniük, hogy elegendő kiegészítő forrást 
vegyenek igénybe különösen az oktatás és 
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az egészségügyi infrastruktúra terén;

Or. en

Módosítás 26
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy kiemelt fontosságú az
érdemi és átfogó képzés, valamint a 
regionális fejlesztésre szánt európai 
források hatékonyabb felhasználásával 
kapcsolatos tájékoztatáshoz való fokozott 
hozzáférés;

Or. el

Módosítás 27
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy határozza 
meg a kohéziós politika keretében a 
fiatalkori munkanélküliség és a 
szegénység elleni küzdelemre szánt 
források odaítélésének feltételeit;

Or. fr

Módosítás 28
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)



PE488.029v01-00 16/24 AM\900867HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a szociális 
kirekesztés és a szegénység terén 
jelentkező számos problémára adott 
eredményes válasz kiigazított és 
differenciált megközelítést tesz 
szükségessé, amelynek figyelembe kell 
vennie az adott terület, például a 
nagyvárosi és vidéki térségek sajátos 
igényeit;

Or. en

Módosítás 29
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 
kohéziós politika az Unió egész területére 
kiterjedjen, ennek nyomán pedig 
támogatja a köztes régiók kategóriájának 
megalkotására irányuló bizottsági 
javaslatot;

Or. fr

Módosítás 30
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy a munkavállalók és a 
fiatal diplomások mobilitása potenciálisan 
megoldás lehetne a regionális és helyi 
munkaerő-piaci hiányra, és arra ösztönzi 
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a tagállamokat, illetve a régiókat, hogy a 
területi fejlődés és kohézió ösztönzése 
érdekében hatékonyabban éljenek ezzel a 
lehetőséggel;

Or. en

Módosítás 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. elengedhetetlennek tartja az ESZA 
által támogatott fellépések koordinálását a 
különböző szakpolitikai szinteken annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a 
hatékony területi megközelítés; különösen 
szükségesnek tartja azt, hogy helyi szinten 
összekapcsolják az oktatási 
szolgáltatásokat és létesítményeket a 
munkaerő-piaci igényekkel;

Or. en

Módosítás 32
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak tartja, hogy a partnerségi 
szerződések és az operatív programok 
átfogó elemzést nyújtsanak a területek 
közötti eltérésekről, illetve a területek 
fejlesztési igényeiről, valamint hogy 
tartalmazzanak integrált stratégiákat a 
munkanélküliség és a szegénység által 
leginkább érintett földrajzi területek vagy 
a megkülönböztetés és társadalmi 

5. fontosnak tartja, hogy a partnerségi 
szerződések és az operatív programok 
átfogó elemzést nyújtsanak a területek 
közötti eltérésekről, illetve a területek 
fejlesztési igényeiről, valamint hogy 
tartalmazzanak integrált stratégiákat a
különleges regionális és helyi 
szükségletek – például a 
munkahelyteremtés vagy a szegénység
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kirekesztés kockázatának leginkább kitett 
célcsoportok – különös tekintettel a 
társadalom peremére szorult közösségekre
– különleges szükségleteinek kezelésére;

csökkentése, valamint a megkülönböztetés 
és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem –
kezelésére; e tekintetben különös figyelmet 
kell fordítani a társadalom peremére 
szorult közösségekre;

Or. fr

Módosítás 33
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak tartja, hogy a partnerségi 
szerződések és az operatív programok 
átfogó elemzést nyújtsanak a területek 
közötti eltérésekről, illetve a területek 
fejlesztési igényeiről, valamint hogy 
tartalmazzanak integrált stratégiákat a 
munkanélküliség és a szegénység által 
leginkább érintett földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés 
kockázatának leginkább kitett célcsoportok 
– különös tekintettel a társadalom peremére 
szorult közösségekre – különleges 
szükségleteinek kezelésére;

5. fontosnak tartja, hogy a partnerségi 
szerződések és az operatív programok 
átfogó elemzést nyújtsanak a területek 
közötti eltérésekről, illetve a területek 
fejlesztési igényeiről, amelyeket a szociális 
és foglalkoztatási helyzetet tükröző 
mutatók révén azonosítottak, valamint 
hogy tartalmazzanak integrált stratégiákat a 
munkanélküliség és a szegénység által 
leginkább érintett földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés 
kockázatának leginkább kitett célcsoportok 
– különös tekintettel a társadalom peremére 
szorult közösségekre – különleges 
szükségleteinek kezelésére;

Or. en

Módosítás 34
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak tartja, hogy a partnerségi 
szerződések és az operatív programok 

5. fontosnak tartja, hogy a partnerségi 
szerződések és az operatív programok 
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átfogó elemzést nyújtsanak a területek 
közötti eltérésekről, illetve a területek 
fejlesztési igényeiről, valamint hogy 
tartalmazzanak integrált stratégiákat a 
munkanélküliség és a szegénység által 
leginkább érintett földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés 
kockázatának leginkább kitett célcsoportok 
– különös tekintettel a társadalom peremére
szorult közösségekre – különleges 
szükségleteinek kezelésére;

átfogó elemzést nyújtsanak a területek 
közötti eltérésekről, illetve a területek 
fejlesztési igényeiről, valamint hogy 
tartalmazzanak az érintett alapokat 
(például az ERFA-t) bevonó integrált 
stratégiákat a munkanélküliség és a 
szegénység által leginkább érintett földrajzi 
területek vagy a megkülönböztetés és 
társadalmi kirekesztés kockázatának 
leginkább kitett célcsoportok – különös 
tekintettel a társadalom peremére szorult 
közösségekre, így például több 
tagállamban a romákra – különleges 
szükségleteinek kezelésére;

Or. en

Módosítás 35
Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. fontosnak tartja, hogy a partnerségi 
szerződések és az operatív programok 
átfogó elemzést nyújtsanak a területek 
közötti eltérésekről, illetve a területek 
fejlesztési igényeiről, valamint hogy 
tartalmazzanak integrált stratégiákat a 
munkanélküliség és a szegénység által 
leginkább érintett földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés 
kockázatának leginkább kitett célcsoportok 
– különös tekintettel a társadalom peremére 
szorult közösségekre – különleges 
szükségleteinek kezelésére;

5. fontosnak tartja, hogy a partnerségi 
szerződések és az operatív programok 
átfogó elemzést nyújtsanak a területek 
közötti eltérésekről, illetve a területek 
fejlesztési igényeiről, valamint hogy 
tartalmazzanak integrált stratégiákat a 
munkanélküliség és a szegénység, 
valamint az „egészségügyi 
elsivatagosodás” által leginkább érintett 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés 
kockázatának leginkább kitett célcsoportok 
– különös tekintettel a társadalom peremére 
szorult közösségekre – különleges 
szükségleteinek kezelésére;

Or. fr
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Módosítás 36
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy különösen fontos a 
legjobb gyakorlatok tagállamok közötti 
cseréjének ösztönzése egy érdemi és 
hatékony, hosszú távú területi fejlesztés 
megtervezésének összefüggésében, 
valamint a tisztességes és fenntartható 
foglalkoztatás előmozdítása révén is, a 
szegénység és a munkanélküliség 
megelőzése és leküzdése érdekében;

Or. el

Módosítás 37
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az operatív 
programokat és projekteket a megfelelő 
szinten kell kialakítani és végrehajtani, és 
figyelmet kell fordítani a városok, a 
funkcionális földrajzi területek, valamint 
a sajátos földrajzi vagy demográfiai 
problémákkal szembesülő térségek
szerepére;

Or. en

Módosítás 38
Riikka Manner

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy gondoskodni 
kell a legnehezebb munkaerő-piaci 
helyzetben lévők foglalkoztatásáról és 
munkaerő-piaci integrációjáról;

Or. fi

Módosítás 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy a beavatkozások
különböző szintjein fennálló intézményi 
kapacitás lényeges elem a területi 
megközelítés sikeres alkalmazásának 
biztosításában;

Or. en

Módosítás 40
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
partnerségi szerződések és az operatív 
programok előkészítéséhez biztosítsák az
érdekelt felekkel folytatott nyílt 
párbeszédet; véleménye szerint az Európai 
Szociális Alapból finanszírozott 
fellépésekkel kapcsolatos területi alapú 
megközelítés eredményes alkalmazása 
érdekében az érintettek közötti kölcsönös 
bizalom kiépítése alapvető fontosságú.

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
partnerségi szerződések és az operatív 
programok előkészítéséhez biztosítsák a 
valamennyi érdekelt fél – különösen a 
helyi hatóságok, a szociális partnerek és a 
szegénység elleni küzdelem terén aktív 
nem kormányzati szervezetek –
bevonásával folytatott nyílt párbeszédet; 
véleménye szerint az Európai Szociális 
Alapból finanszírozott fellépésekkel 
kapcsolatos területi alapú megközelítés 
eredményes alkalmazása érdekében az 
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összes érintett fél közötti kölcsönös 
bizalom és együttműködés kiépítése 
alapvető fontosságú.

Or. fr

Módosítás 41
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
partnerségi szerződések és az operatív 
programok előkészítéséhez biztosítsák az 
érdekelt felekkel folytatott nyílt 
párbeszédet; véleménye szerint az Európai 
Szociális Alapból finanszírozott 
fellépésekkel kapcsolatos területi alapú 
megközelítés eredményes alkalmazása 
érdekében az érintettek közötti kölcsönös 
bizalom kiépítése alapvető fontosságú.

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
partnerségi szerződések és az összes 
operatív program előkészítéséhez 
biztosítsák az érdekelt felekkel folytatott 
nyílt párbeszédet „A partnerség elve a
közös stratégiai finanszírozási keretet 
jelentő alapok végrehajtásában – a 
partnerségekre vonatkozó európai 
magatartási kódex elemei” című bizottsági 
szolgálati munkadokumentumban 
(SWD(2012) 106 final) meghatározottak 
szerint; véleménye szerint az Európai 
Szociális Alapból finanszírozott 
fellépésekkel kapcsolatos területi alapú 
megközelítés eredményes alkalmazása 
érdekében az érintettek közötti kölcsönös 
bizalom kiépítése alapvető fontosságú, 
ahogy az is, hogy garantálják a civil 
társadalmat képviselő nem kormányzati 
szervezetekkel folytatott konzultációt és a 
programozásba való bevonásukat, 
különösen olyan területeken, mint a 
környezetvédelem, a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség.

Or. en

Módosítás 42
Philippe Boulland
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet annak fontosságára, hogy 
elősegítsék a társadalmi és egészségügyi 
kirekesztés elleni küzdelem terén kiváló 
eredményeket elért innovatív projektek 
koordinációjára szolgáló platformok 
létrehozását;

Or. fr

Módosítás 43
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
javítsák az új vállalkozók jelenlegi 
körülményeit annak érdekében, hogy 
jobban kiaknázzák az új, fenntartható 
munkahelyek létrehozása szempontjából
bennük rejlő komoly lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 44
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy terjesszen elő tervet az ESZA 
hatékony felhasználásának elősegítésére
azokban az országokban, amelyek a 
legnagyobb pénzügyi nehézségekkel 
szembesülnek;
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Or. en

Módosítás 45
Marian Harkin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. támogatja a köztes régiók 
létrehozására irányuló javaslatot, ami
segítséget nyújt annak biztosításában, 
hogy arányos és célzott választ adjanak az 
olyan térségekben fennálló helyzetre, ahol 
a GNI növekszik, illetve azokban is, ahol 
csökkenő tendenciát mutat;

Or. en

Módosítás 46
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felszólítja a tagállamokat és az 
Európai Bizottságot, hogy dolgozzanak ki 
megfelelő ajánlásokat egy olyan 
szakpolitikai megközelítés megerősítésére, 
amely eredményeken és dokumentált 
bizonyítékokon alapul, hogy fokozzák a 
kohéziós politika hatékony végrehajtását;

Or. en


