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Módosítás 49
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, és 
ezzel – a Szerződés 174. cikkének 
megfelelően – hozzájáruljon a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megvalósulásához. A Szerződés 
9. cikkének megfelelően az ESZA-nak 
figyelembe kell vennie a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság biztosítására, 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás, a képzés és az emberi 
egészség védelmének magas szintjére 
vonatkozó követelményeket.

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően támogassa a jogokkal járó 
foglalkoztatást ösztönző szakpolitikákat, 
jelentős szerepet töltsön be a társadalmi 
befogadás megerősítésében, ösztönözze az 
oktatást és az egész életen át tartó tanulást, 
továbbá aktív befogadási politikákat 
alakítson ki, és ezzel – a Szerződés 
174. cikkének megfelelően – hozzájáruljon 
a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósulásához, szükségszerűen és 
jelentős mértékben meg kell emelni az 
alap összegét. A Szerződés 9. cikkének 
megfelelően az ESZA-nak figyelembe kell 
vennie a foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a mindenki számára 
elérhető szociális biztonság biztosítására, a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás, a képzés és az emberi 
egészség védelmének magas szintjére 
vonatkozó követelményeket.

Or. pt

Módosítás 50
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
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egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, és ezzel 
– a Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási és a szegénység leküzdését 
célzó politikákat alakítson ki és 
támogasson, és ezzel – a Szerződés 
174. cikkének megfelelően – hozzájáruljon 
a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
megvalósulásához. A Szerződés 
9. cikkének megfelelően az ESZA-nak 
figyelembe kell vennie a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság biztosítására, 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás, a képzés és az emberi 
egészség védelmének magas szintjére 
vonatkozó követelményeket. Minden 
intézkedéssel kapcsolatban ügyelni kell 
arra, hogy az intézkedések 
hozzájáruljanak a megfelelő 
foglalkoztatás ösztönzéséhez és ne 
támogassák a bizonytalan foglalkoztatási 
viszonyokat.

Or. de

Módosítás 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, és ezzel 
– a Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, támogassa a minőségi, 
fenntartható munkahelyek létrehozását,
ösztönözze az oktatást és az egész életen át 
tartó tanulást, továbbá aktív befogadási 
politikákat alakítson ki, és ezzel – a 
Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
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oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 52
Járóka Lívia

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, és 
ezzel – a Szerződés 174. cikkének 
megfelelően – hozzájáruljon a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megvalósulásához. A Szerződés 
9. cikkének megfelelően az ESZA-nak 
figyelembe kell vennie a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság biztosítására, 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás, a képzés és az emberi 
egészség védelmének magas szintjére 
vonatkozó követelményeket.

(2) Az ESZA-nak a Szerződés 162. cikke 
által ráruházott feladatoknak megfelelően 
növelnie kell a foglalkoztatás szintjét, 
ösztönöznie kell az oktatást és az egész 
életen át tartó tanulást, továbbá aktív, 
összetett és fenntartható befogadási 
politikákat kell kialakítania, és ezzel – a 
Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzá kell járulnia a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés és egyenlőtlenség és a 
szegénység elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, és ezzel 
– a Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, felvegye a 
küzdelmet a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés ellen, továbbá aktív befogadási 
politikákat alakítson ki, és ezzel – a 
Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás, a képzés és az emberi 
egészség védelmének magas szintjére 
vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 54
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, és ezzel 
– a Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, felvegye a 
küzdelmet a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés ellen, továbbá aktív befogadási 
politikákat alakítson ki, és ezzel – a 
Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
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előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 55
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, és ezzel 
– a Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket , ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási és a szegénység leküzdését 
célzó politikákat alakítson ki, és ezzel – a 
Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. de

Módosítás 56
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, és ezzel 
– a Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, és ezzel 
– a Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás, a képzés és az emberi 
egészség védelmének magas szintjére 
vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 57
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ösztönözze az oktatást és az 
egész életen át tartó tanulást, továbbá aktív 
befogadási politikákat alakítson ki, és ezzel 
– a Szerződés 174. cikkének megfelelően –
hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósulásához. A 
Szerződés 9. cikkének megfelelően az 
ESZA-nak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 

(A magyar változatot nem érinti.)



AM\904731HU.doc 9/223 PE489.537v02-00

HU

előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. fr

Módosítás 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát‘12. Annak biztosítására, 
hogy az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén meghatározott célkitűzésekre, az 
ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat 
a Szerződés 121. cikkének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, 
a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatásokról szóló tanácsi ajánlások 
és a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira 
vonatkozó iránymutatásokról szóló 
tanácsi határozatok végrehajtásában. Az 
ESZA-nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”‘13, a 
„Mozgásban az ifjúság”‘14 és „A 
szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem európai platformja”’15

kezdeményezésekre. Az alap támogatja
„Az európai digitális menetrend”‘16 és az 

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát‘12. Annak biztosítására, 
hogy az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás,
valamint a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem terén 
meghatározott célkitűzésekre, az ESZA-
nak támogatnia kell az e célkitűzések 
elérésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseket. Az ESZA-nak a kiemelt 
kezdeményezések végrehajtását is 
támogatnia kell, különös tekintettel az „Új 
készségek és munkahelyek 
menetrendje”‘13, a „Mozgásban az 
ifjúság”‘14 és „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja”’15 kezdeményezésekre. Az 
alapnak támogatnia kell „Az európai 
digitális menetrend”‘16 és az „Innovatív 
Unió”‘17 kezdeményezés tevékenységeit is.
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„Innovatív Unió”‘17 kezdeményezés 
tevékenységeit is.

Or. en

Módosítás 59
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát. Annak biztosítására, hogy 
az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén meghatározott célkitűzésekre, az 
ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat 
a Szerződés 121. cikkének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló 
tanácsi ajánlások és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatok végrehajtásában. Az ESZA-
nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”, a „Mozgásban 
az ifjúság” és „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai
platformja” kezdeményezésekre. Az alap 
támogatja „Az európai digitális menetrend” 
és az „Innovatív Unió” kezdeményezés 
tevékenységeit is.

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát. Annak biztosítására, hogy 
az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 
képzés, valamint a szegénység, a 
hátrányos megkülönböztetés és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén meghatározott célkitűzésekre, az 
ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat 
a Szerződés 121. cikkének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló 
tanácsi ajánlások és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatok végrehajtásában. Az ESZA-
nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”, a „Mozgásban 
az ifjúság”, a „Több lehetőséget a 
fiataloknak” és „A szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
európai platformja” kezdeményezésekre. 
Az alap támogatja „Az európai digitális 
menetrend” és az „Innovatív Unió” 
kezdeményezés, valamint további 
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végrehajtási stratégiák tevékenységeit is.

Or. en

Módosítás 60
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát. Annak biztosítására, hogy 
az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén meghatározott célkitűzésekre, az 
ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat 
a Szerződés 121. cikkének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló 
tanácsi ajánlások és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatok végrehajtásában. Az ESZA-
nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”, a „Mozgásban 
az ifjúság” és „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja” kezdeményezésekre. Az alap 
támogatja „Az európai digitális 
menetrend” és az „Innovatív Unió” 
kezdeményezés tevékenységeit is.

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát. Annak biztosítására, hogy 
az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 
képzés és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem terén meghatározott 
célkitűzésekre, az ESZA-nak támogatnia 
kell a tagállamokat a Szerződés 
121. cikkének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló 
tanácsi ajánlások és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatok végrehajtásában. Az ESZA-
nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”, a „Mozgásban 
az ifjúság” és „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja” kezdeményezésekre. Az 
alapnak támogatnia kell „Az európai 
digitális menetrend” és az „Innovatív 
Unió” kezdeményezés tevékenységeit is.

Or. fr
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Módosítás 61
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát. Annak biztosítására, hogy 
az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén meghatározott célkitűzésekre, az 
ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat 
a Szerződés 121. cikkének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló 
tanácsi ajánlások és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatok végrehajtásában. Az ESZA-
nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”, a „Mozgásban 
az ifjúság” és „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja” kezdeményezésekre. Az alap 
támogatja „Az európai digitális menetrend” 
és az „Innovatív Unió”17 kezdeményezés 
tevékenységeit is.

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát. Annak biztosítására, hogy 
az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, 
valamint a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem terén 
meghatározott célkitűzésekre, az ESZA-
nak támogatnia kell a tagállamokat a 
Szerződés 121. cikkének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló 
tanácsi ajánlások és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatok végrehajtásában. Az ESZA-
nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”, a „Mozgásban 
az ifjúság” és „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja” kezdeményezésekre. Az alap 
támogatja „Az európai digitális menetrend” 
és az „Innovatív Unió” kezdeményezés 
tevékenységeit is.

Or. en

Módosítás 62
Elisabeth Morin-Chartier
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Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát. Annak biztosítására, hogy 
az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén meghatározott célkitűzésekre, az 
ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat 
a Szerződés 121. cikkének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló 
tanácsi ajánlások és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatok végrehajtásában. Az ESZA-
nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”, a „Mozgásban 
az ifjúság” és „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja” kezdeményezésekre. Az alap 
támogatja „Az európai digitális 
menetrend” és az „Innovatív Unió” 
kezdeményezés tevékenységeit is.

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát. Annak biztosítására, hogy 
az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén meghatározott célkitűzésekre, az 
ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat 
a Szerződés 121. cikkének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló 
tanácsi ajánlások és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatok végrehajtásában. Az ESZA-
nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”, a „Mozgásban 
az ifjúság” és „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja” kezdeményezésekre. Az 
alapnak támogatnia kell „Az európai 
digitális menetrend” és az „Innovatív 
Unió” kezdeményezés tevékenységeit is.

Or. fr

Módosítás 63
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni az ESZA-források EGAA 
intézkedések kiegészítésére történő 
felhasználását olyan munkavállalók 
esetében, akiket a helyi, regionális vagy 
nemzeti gazdaságban váratlan válság 
miatt bekövetkező súlyos zavar 
eredményeképpen vagy egy adott 
ágazatban bekövetkező, a helyi, regionális 
vagy nemzeti gazdaságra kedvezőtlen 
hatást gyakorló hirtelen hanyatlás, illetve 
a hasonló hatással járó, Unión kívüli 
tagországba irányuló 
tevékenységkihelyezés nyomán 
bocsátottak el.

Or. en

Módosítás 64
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a jogokkal járó
foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése, az oktatásba, készségekbe, és 
az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás, a társadalmi befogadás erősítése 
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szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló 
földrajzi mobilitásának ösztönzése révén 
kell elősegítenie; e célból az ESZA-nak
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

és a szegénység leküzdése. E célból az 
ESZA támogatást nyújthat az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálatnak (EURES-
hálózat) annak munkaközvetítéssel és a 
megfelelő tájékoztatási, tanácsadási és 
útmutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos, 
nemzeti és határokon átnyúló jellegű 
tevékenységei tekintetében.

Or. pt

Módosítás 65
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más 
munkaerő egyre növekvő hiánya
következtében az Unió strukturális 
kihívásokkal szembesül. E kihívásokat 
csak tetézte a közelmúltban kezdődött 
gazdasági és pénzügyi válság, amelynek –
különösen a fiatalok és más sérülékeny 
csoportok, például a bevándorlók körében 
– nagyfokú munkanélküliség volt a 
következménye. Az ESZA feladata a 
foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése, az oktatásba, készségekbe, és 
az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás, a társadalmi befogadás erősítése
és a szegénység leküzdése. A 
munkaerőpiacok jobb működését az 
ESZA-nak a munkavállalók határokon 
átnyúló földrajzi mobilitásának ösztönzése 
révén kell elősegítenie; e célból az ESZA-
nak támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése, valamint néhány 
ágazatban és régióban a készségkereslet és 
-kínálat közötti egyre növekvő eltérések és 
munkaerőhiány következtében az Unió 
strukturális kihívásokkal szembesül. E 
kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, 
amelyek együttesen hozzá fognak járulni a 
társadalmi befogadás erősítéséhez és a 
szegénység csökkentéséhez. A 
munkaerőpiacok jobb működését az 
ESZA-nak a munkavállalók határokon 
átnyúló földrajzi mobilitásának ösztönzése 
révén kell elősegítenie; e célból az ESZA-
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(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

nak támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak érdekében, hogy 
az a munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységek
tekintetében kiegészíthesse a nemzeti 
foglalkoztatási szolgálatokat.

Or. en

Módosítás 66
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak
munkaközvetítéssel és a megfelelő 

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók, a menekültek és a 
menedékkérők körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a minőségi
foglalkoztatás ösztönzése – különös 
tekintettel a munkaerőpiactól legtávolabb
állókra –, a munkavállalói mobilitás
támogatása, az oktatásba, készségekbe, és 
az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás, a társadalmi befogadás 
erősítése, valamint a szegénység és a 
hátrányos megkülönböztetés leküzdése. A 
munkaerőpiacok jobb működését az 
ESZA-nak a munkavállalók határokon 
átnyúló földrajzi mobilitásának ösztönzése 
révén kell elősegítenie; e célból az ESZA-
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tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

nak támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) és a kapcsolódó 
EURES-tevékenységeknek, ezek közül is 
elsősorban a munkaközvetítéssel és a 
megfelelő tájékoztatási, tanácsadási és 
útmutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos, 
nemzeti és határokon átnyúló jellegű 
tevékenységek tekintetében megvalósuló,
határokon átnyúló EURES-
partnerségeknek, kiemelt figyelmet 
fordítva a határ menti ingázókra.

Or. en

Módosítás 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a megfelelő 
munkahelyeknek, a minőségi 
foglalkoztatásnak és az alkalmi
foglalkoztatás fokozatos megszüntetésének 
az ösztönzése, az oktatásba, készségekbe, 
és az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás, a társadalmi befogadás erősítése 
és a szegénység leküzdése. A befogadó
munkaerőpiacok megteremtését az ESZA-
nak a munkavállalók határokon átnyúló 
önkéntes földrajzi mobilitásának 
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Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

ösztönzése révén kell elősegítenie; e célból 
az ESZA-nak támogatást kell nyújtania 
különösen az Európai Foglalkoztatási 
Szolgálatnak (EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 68
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás 
ösztönzése, jó munkahelyek létrehozása és 
megtartása, és az önkéntes munkavállalói 
mobilitás ösztönzése, az oktatásba, 
készségekbe, és az egész életen át tartó 
tanulásba történő beruházás, a társadalmi 
befogadás erősítése és a szegénység 
leküzdése. A munkaerőpiacok jobb 
működését az ESZA-nak a munkavállalók 
önkéntes, határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
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határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében, és ki kell egészítenie a 
társadalmi változás és innováció 
programjának EURES-tengelyében 
rendelkezésre bocsátott pénzügyi 
eszközöket.

Or. de

Módosítás 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális és demográfiai
kihívásokkal szembesül. E kihívásokat 
csak tetézte a közelmúltban kezdődött 
gazdasági és pénzügyi válság, amelynek –
különösen a fiatalok és más sérülékeny 
csoportok, például a bevándorlók körében 
– nagyfokú munkanélküliség volt a 
következménye. Az ESZA feladata a 
foglalkoztatás ösztönzése és munkahelyek 
létrehozása, a munkavállalói mobilitás 
támogatása, az oktatásba, készségekbe, és 
az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás, a társadalmi befogadás erősítése 
és a szegénység leküzdése. A 
munkaerőpiacok jobb működését az 
ESZA-nak a munkavállalók határokon 
átnyúló földrajzi mobilitásának ösztönzése 
révén kell elősegítenie; e célból az ESZA
támogatást nyújthat az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálatnak (EURES-
hálózat) annak munkaközvetítéssel és a 
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tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

megfelelő tájékoztatási, tanácsadási és 
útmutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos, 
nemzeti és határokon átnyúló jellegű 
tevékenységei tekintetében. Az Európai 
Bizottságnak módszeresen figyelemmel 
kell kísérnie az EURES tevékenységeit, és 
az eredményeket közzé kell tennie.

Or. en

Módosítás 70
Járóka Lívia

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság,
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók és az etnikai kisebbségek
körében – nagyfokú munkanélküliség volt 
a következménye. Az ESZA feladata a 
fenntartható munkahelyteremtés és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése, az 
esélyegyenlőség előmozdítása és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
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határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 71
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók és a hátrányos helyzetű 
mikrorégiókban élők körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a tisztességes
foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése, az oktatásba, készségekbe, és 
az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás, a társadalmi befogadás erősítése 
és a szegénység leküzdése. A 
munkaerőpiacok jobb működését az 
ESZA-nak a munkavállalók határokon 
átnyúló földrajzi mobilitásának ösztönzése 
révén kell elősegítenie; e célból az ESZA-
nak támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
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tekintetében.

Or. en

Módosítás 72
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül. 
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. fr
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Módosítás 73
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ESZA a foglalkoztatási 
lehetőségek javítását és a készségekbe 
történő beruházást előtérbe helyezve –
különösen a jelenlegi gazdasági 
környezetben – hozzáadott értéket 
teremthet. Az ESZA nem támogathat a 
jogalapján túlmutató, a szociális politika 
egyéb területeit érintő intézkedéseket; 
ennél fontosabb, hogy a növekedésre és a 
munkahelyteremtésre irányuló, célzottabb 
támogatásokkal ismét elősegítse – többek
– között a társadalmi befogadás erősítését 
és a szegénység csökkentését.

Or. en

Módosítás 74
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése 
érdekében e prioritások mellett a kevésbé 
fejlett régiókban és tagállamokban fokozni 
kell a közigazgatás hatékonyságát, és 
növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintettek 
intézményi kapacitását.

(5) A gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése 
érdekében a közös rendelkezésekről szóló 
[…]/2012/EU rendelet 9. cikkében foglalt 
tematikus prioritások mellett a régiókban 
és a tagállamokban fokozni kell a nemzeti 
és regionális szintű közigazgatás 
hatékonyságát, és a közigazgatási 
szerveket alkalmasabbá kell tenni arra, 
hogy részvételi ügyekben eljárjanak, 
valamint növelni kell a foglalkoztatás-, 
oktatás-, társadalmi-kulturális és 
szociálpolitika kidolgozásában érintettek 
intézményi kapacitását.
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Módosítás 75
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése 
érdekében e prioritások mellett a kevésbé 
fejlett régiókban és tagállamokban fokozni 
kell a közigazgatás hatékonyságát, és 
növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintettek 
intézményi kapacitását.

(5) A gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése 
érdekében e prioritások mellett a kevésbé 
fejlett régiókban és tagállamokban fokozni 
kell a közigazgatás hatékonyságát, és 
növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintettek, 
valamint a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelem területén dolgozók
intézményi kapacitását, különös tekintettel 
a nem kormányzati szervezetekre.

Or. en

Módosítás 76
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése 
érdekében e prioritások mellett a kevésbé 
fejlett régiókban és tagállamokban fokozni 
kell a közigazgatás hatékonyságát, és 
növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintettek 
intézményi kapacitását.

(5) A gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése 
érdekében e prioritások mellett a kevésbé 
fejlett régiókban és tagállamokban fokozni 
kell a közigazgatás hatékonyságát, és 
növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás-, 
képzési és szociálpolitika kidolgozásában 
érintettek intézményi kapacitását.

Or. en
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Módosítás 77
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
kis- és középvállalkozások fejlődésének és 
versenyképességének támogatása, és 
annak biztosítása, hogy az emberek – a 
megfelelő készségek elsajátítása és az 
egész életen át tartó tanulás lehetőségei 
révén – alkalmazkodni tudjanak az olyan 
új kihívásokhoz, mint a tudásalapú 
társadalom előtérbe kerülése, a digitális 
menetrend, valamint a kis szén-dioxid-
kibocsátású és nagyobb 
energiahatékonyságú gazdaságra való 
áttérés. Az elsődleges tematikus 
célkitűzések megvalósításával az ESZA-
nak hozzá kell járulnia e kihívások 
megoldásához. Ebben az összefüggésben 
az ESZA-nak támogatnia kell a munkaerő 
átalakulását a környezetbarátabb készségek 
és munkahelyek irányába, különösen az 
energiahatékonyság, a megújuló energia és 
a fenntartható szállítás terén, figyelembe 
véve az Unió azon szándékát, hogy – más 
szakpolitikákból származó 
hozzájárulásokkal együtt – legalább 20 %-
ra növelje az uniós költségvetésnek azt a 
részét, amely az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódik.

(6) Ugyanakkor a minőségi munkahelyek 
létrehozása és annak biztosítása 
érdekében, hogy az emberek – a megfelelő 
készségek elsajátítása és az egész életen át 
tartó tanulás lehetőségei révén –
alkalmazkodni tudjanak az olyan új 
kihívásokhoz, mint a tudásalapú 
társadalom előtérbe kerülése, a digitális 
menetrend, valamint a kis szén-dioxid-
kibocsátású és nagyobb 
energiahatékonyságú gazdaságra való 
áttérés, elengedhetetlen az európai mikro-,
kis- és középvállalkozások, többek között a 
kulturális és kreatív tevékenységet végző 
vállalkozások folyamatos fejlődésének és 
versenyképességének támogatása. Az 
elsődleges tematikus célkitűzések 
megvalósításával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia e kihívások megoldásához. Ebben 
az összefüggésben az ESZA-nak 
támogatnia kell a munkaerő átalakulását a 
környezetbarátabb készségek és 
munkahelyek irányába, különösen az 
energiahatékonyság, a megújuló energia és 
a fenntartható szállítás terén, figyelembe 
véve az Unió azon szándékát, hogy – más 
szakpolitikákból származó 
hozzájárulásokkal együtt – legalább 20 %-
ra növelje az uniós költségvetésnek azt a 
részét, amely az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódik. Továbbá a 
foglalkoztatási lehetőségek javítása 
érdekében az ESZA-nak erősítenie kell a 
kulturális és kreatív készségeket.

Or. en
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Módosítás 78
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
kis- és középvállalkozások fejlődésének és 
versenyképességének támogatása, és annak 
biztosítása, hogy az emberek – a megfelelő 
készségek elsajátítása és az egész életen át 
tartó tanulás lehetőségei révén –
alkalmazkodni tudjanak az olyan új 
kihívásokhoz, mint a tudásalapú 
társadalom előtérbe kerülése, a digitális 
menetrend, valamint a kis szén-dioxid-
kibocsátású és nagyobb 
energiahatékonyságú gazdaságra való 
áttérés. Az elsődleges tematikus 
célkitűzések megvalósításával az ESZA-
nak hozzá kell járulnia e kihívások 
megoldásához. Ebben az összefüggésben 
az ESZA-nak támogatnia kell a munkaerő 
átalakulását a környezetbarátabb 
készségek és munkahelyek irányába, 
különösen az energiahatékonyság, a 
megújuló energia és a fenntartható szállítás 
terén, figyelembe véve az Unió azon 
szándékát, hogy – más szakpolitikákból 
származó hozzájárulásokkal együtt –
legalább 20 %-ra növelje az uniós 
költségvetésnek azt a részét, amely az 
éghajlati szempontok érvényesítéséhez 
kapcsolódik.

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
fejlődésének és versenyképességének 
támogatása, és annak biztosítása, hogy az 
emberek – a megfelelő készségek 
elsajátítása és az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségei révén – alkalmazkodni 
tudjanak az olyan új kihívásokhoz, mint a 
tudásalapú társadalom előtérbe kerülése, a 
digitális menetrend, valamint a kis szén-
dioxid-kibocsátású és nagyobb 
energiahatékonyságú gazdaságra való 
áttérés. Az elsődleges tematikus 
célkitűzések megvalósításával az ESZA-
nak hozzá kell járulnia e kihívások 
megoldásához. Ebben az összefüggésben 
az ESZA-nak támogatnia kell az oktatás és 
munka világa közötti átmenetet, valamint 
a munkahelyek közötti váltást, és 
foglalkoztatási lehetőségek teremtésével 
megoldást kell kínálnia az egyre növekvő 
munkaerőhiányra, különösen az 
energiahatékonyság, a megújuló energia és
a fenntartható szállítás terén, figyelembe 
véve az Unió azon szándékát, hogy – más 
szakpolitikákból származó 
hozzájárulásokkal együtt – legalább 20 %-
ra növelje az uniós költségvetésnek azt a 
részét, amely az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódik.

Or. en

Módosítás 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
kis- és középvállalkozások fejlődésének és
versenyképességének támogatása, és annak 
biztosítása, hogy az emberek – a megfelelő 
készségek elsajátítása és az egész életen át 
tartó tanulás lehetőségei révén –
alkalmazkodni tudjanak az olyan új 
kihívásokhoz, mint a tudásalapú 
társadalom előtérbe kerülése, a digitális 
menetrend, valamint a kis szén-dioxid-
kibocsátású és nagyobb 
energiahatékonyságú gazdaságra való 
áttérés. Az elsődleges tematikus 
célkitűzések megvalósításával az ESZA-
nak hozzá kell járulnia e kihívások 
megoldásához. Ebben az összefüggésben 
az ESZA-nak támogatnia kell a munkaerő 
átalakulását a környezetbarátabb készségek 
és munkahelyek irányába, különösen az 
energiahatékonyság, a megújuló energia és 
a fenntartható szállítás terén, figyelembe 
véve az Unió azon szándékát, hogy – más 
szakpolitikákból származó 
hozzájárulásokkal együtt – legalább 20 %-
ra növelje az uniós költségvetésnek azt a 
részét, amely az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódik.

Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
kis- és középvállalkozások fejlődésének, 
versenyképességének és páneurópai
mobilitásának támogatása, és annak 
biztosítása, hogy az emberek – a megfelelő 
készségek elsajátítása és az egész életen át 
tartó tanulás lehetőségei révén –
alkalmazkodni tudjanak a változó 
gazdasági és társadalmi körülményekhez, 
valamint az olyan új kihívásokhoz, mint a 
tudásalapú társadalom előtérbe kerülése, a 
digitális menetrend, valamint a kis szén-
dioxid-kibocsátású és nagyobb 
energiahatékonyságú gazdaságra való 
áttérés. Az elsődleges tematikus 
célkitűzések megvalósításával az ESZA-
nak hozzá kell járulnia e kihívások 
megoldásához. Ebben az összefüggésben 
az ESZA-nak támogatnia kell a munkaerő 
átalakulását a környezetbarátabb készségek 
és munkahelyek irányába, különösen az 
energiahatékonyság, a megújuló energia és 
a fenntartható szállítás terén, figyelembe 
véve az Unió azon szándékát, hogy – más 
szakpolitikákból származó 
hozzájárulásokkal együtt – legalább 20 %-
ra növelje az uniós költségvetésnek azt a 
részét, amely az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódik.

Or. en

Módosítás 80
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló (7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 



PE489.537v02-00 28/223 AM\904731HU.doc

HU

támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy 
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjának biztosítása érdekében
az ESZA-nak hozzá kell járulnia az Európa 
2020 stratégia végrehajtásához, és lehetővé 
kell tennie a tagállamok számára, hogy az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérésével összefüggésben jelentkező, 
konkrét saját szűk keresztmetszeteik 
feloldásához kellően rugalmasan 
használhassák fel az alapot. Az ESZA-nak 
– azzal, hogy a támogatást a növekedésre 
irányítja, foglalkoztatási lehetőségeket 
teremt, és kezeli a készségkereslet és -
kínálat közötti eltérést – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

Or. en

Módosítás 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai uniós prioritásokra 
irányuló támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy 
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó 
beruházási prioritások skáláját és számát, 
a támogatott régiók fejlettségi szintjétől 
függően.

(7) Az ESZA-nak – egy külön erre a célra 
elkülönített minimumösszeg révén –
mindenekelőtt a társadalmi kirekesztés és a 
szegénység elleni küzdelmet kell 
fokozottabban támogatnia.
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Or. en

Módosítás 82
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy 
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. A közös rendelkezésekről 
szóló [...] rendelet 84. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban minden egyes 
régiótípus esetében megállapítják az 
ESZA számára elkülönítendő 
támogatások minimális arányát; ennek 
révén az ESZA legalább 25%-ban részesül 
a kohéziós politika számára elkülönített 
költségvetési forrásokból (az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz kivételével), 
ami 84 milliárd EUR-t jelent. Az ESZA-
nak – egy külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén, amely az egyes 
tagállamokat megillető összes ESZA-
forrás 20%-a – mindenekelőtt a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelmet kell fokozottabban támogatnia. 
Emellett korlátozni kell az ESZA 
eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

Or. en

Módosítás 83
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával és a tagállamok részére 
a nemzeti reformprogramjaikban szereplő 
reformok megvalósításához nyújtott 
támogatással az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy 
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

Or. en

Módosítás 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy 
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy 
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni aktív küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

Or. en
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Indokolás

A társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdése érdekében az ESZA-nak a szociális 
segítségnyújtást célzó egyszerű forrás-újraelosztáson alapuló kezdeményezések helyett 
elsősorban a társadalomból kirekesztettek és szegénységben élők aktív szerepvállalására 
irányuló kezdeményezéseket és a hosszú távú beruházásokat kell ösztönöznie.

Módosítás 85
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy 
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

((A magyar változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 86
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ESZA által támogatott fellépésekkel 
elért európai szintű eredmények pontosabb 
nyomon követése és jobb értékelhetősége 
érdekében közös teljesítmény- és 
eredménymutatókat kell meghatározni.

(8) Az ESZA által támogatott fellépésekkel 
elért európai szintű eredmények pontosabb 
nyomon követése és jobb értékelhetősége 
érdekében közös teljesítmény- és 
eredménymutatókat, valamint a minőségi 
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és mennyiségi célokhoz kapcsolódó és 
nemek szerint lebontott konkrét és nem 
számszerűsíthető mutatókat kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
 8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ESZA által támogatott fellépésekkel 
elért európai szintű eredmények pontosabb 
nyomon követése és jobb értékelhetősége 
érdekében közös teljesítmény- és 
eredménymutatókat kell meghatározni.

(8) Az ESZA által támogatott fellépésekkel 
elért európai szintű eredmények pontosabb 
nyomon követése és jobb értékelhetősége 
érdekében közös teljesítmény- és 
eredménymutatókat kell meghatározni. 
Mivel a nők esetében a nem a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység szempontjából 
további egyetemes kockázati tényező, 
valamennyi adatot nemek szerinti 
bontásban kell közölni.

Or. en

Módosítás 88
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ESZA által támogatott fellépésekkel 
elért európai szintű eredmények pontosabb 
nyomon követése és jobb értékelhetősége 
érdekében közös teljesítmény- és 
eredménymutatókat kell meghatározni.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. fr
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Módosítás 89
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Mivel az ESZA esetében 
létfontosságú a nyomon követés és az 
értékelés, számos olyan jól megalapozott 
mutatóra van szükség, amelyek 
egyértelműen jelzik, hogy melyek azok a 
területek, ahol előrelépés történt, valamint 
ahol a források felhasználása nem járult 
hozzá a célok és célkitűzések eléréséhez. A 
célok és célkitűzések megvalósításának 
értékelésekor a nem kormányzati 
szervezetek által készített különböző 
nemzeti jelentéseket is figyelembe kell 
venni. E tekintetben a foglalkoztatási és 
oktatási adatokon túl a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés különböző 
vetületeire, például az információkhoz, 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
egyenlőtlen hozzáférésre és az ezekhez 
kapcsolódó feltételekben bekövetkező 
változásokra vonatkozó statisztikák 
szükségesek. Tagállami szinten – a 
szegénység feltérképezésére irányuló 
megközelítés részeként – ezekkel kell 
kiegészíteni a laekeni mutatókat. Továbbá 
a romák helyzetét külön ismertető 
adatokat is közölni kell.

Or. en

Módosítás 90
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő partnerségén múlik.

Or. en

Módosítás 91
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

(9)Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett, regionális és helyi 
szinten tevékenykedő területi és 
társadalmi-gazdasági szereplő 
partnerségén, különösen pedig a szociális 
partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek közreműködésén múlik attól 
függően, hogy azok – akár globális 
támogatás formájában – megkapják-e a 
kihelyezhető források meghatározott 
részét. A tagállamoknak biztosítaniuk kell
a szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek részvételét és aktív 
szerepvállalását az ESZA 
végrehajtásában. Továbbá a közös 
rendelkezésekről szóló […]/EU rendelet 
52. cikkének megfelelően a 
tagállamoknak az ESZA-val kapcsolatos 
technikai segítségnyújtás címén a közös 
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rendelkezésekről szóló [...]/EU rendelet 5. 
cikkében említett összes partnernek, 
különösen pedig a szociális partnereknek 
és a civil társadalom szervezeteinek 
megfelelő szintű pénzügyi támogatást kell 
biztosítaniuk a programok és műveletek 
előkészítésében, végrehajtásában, 
ellenőrzésében és értékelésében való 
részvételük és közreműködésük 
előmozdítása és a partnerségekre 
vonatkozó európai magatartási kódexnek 
megfelelő kapacitásépítésük támogatása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak be kell vonniuk 
a szociális partnereket, a nem kormányzati 
szervezeteket és a helyi és regionális 
hatóságokat az ESZA időben és 
következetesen végzett végrehajtásába, 
nyomon követésébe és értékelésébe. 
Minden kormányzati szinten magas 
színvonalú partnerségeket kell kialakítani. 
A partnerség elvét meg kell erősíteni, és 
azt vezérelvként ki kell terjeszteni az 
ESZA által támogatott valamennyi 
intézkedésre.

Or. en
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Módosítás 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig az 
illetékes regionális, helyi és városi 
önkormányzatok és más helyi hatóságok,
a helyi és regionális szintet képviselő 
ernyőszervezetek, a szociális partnerek és a 
nem kormányzati szervezetek partnerségén 
múlik, amelyeknek az operatív 
programok, többek között a közvetítő szerv 
irányítására bízott programok 
prioritásainak meghatározásától az ESZA 
végrehajtásán át az eredmények 
értékeléséig közre kell működniük az 
ESZA stratégiai irányításában. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

Or. en

Módosítás 94
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá
valamennyi érintett területi és társadalmi-

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
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gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

gazdasági szereplő, különösen pedig az 
illetékes regionális, helyi és városi 
önkormányzatok és más helyi hatóságok,
a szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak – az operatív 
programok, többek között a közvetítő szerv 
irányítására bízott programok 
prioritásainak meghatározásától az ESZA 
végrehajtásán át az eredmények 
értékeléséig – az ESZA stratégiai 
irányításában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket, valamint a 
regionális, helyi és városi 
önkormányzatokat és más helyi 
hatóságokat.

Or. en

Módosítás 95
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a felelősségteljes 
kormányzáson, továbbá valamennyi 
érintett területi és társadalmi-gazdasági 
szereplő, különösen pedig a szociális 
partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
helyi és regionális hatóságok, a szociális 
partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
intézkedéseinek tervezésében, 
végrehajtásában, figyelemmel kísérésében 
és értékelésében való részvételre kell 
ösztönözniük a helyi és regionális 
hatóságokat, a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

Or. de
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Módosítás 96
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak be kell 
vonniuk a szociális partnereket és a nem 
kormányzati szervezeteket az ESZA által 
finanszírozott programok 
programozásába, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe.

Or. en

Módosítás 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket, különösen 
az oktatás terén, hogy a képzések 
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fokozottabban megfeleljenek a regionális, 
nemzeti és európai munkaerőpiac 
igényeinek.

Or. fr

Módosítás 98
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek, a szervezett civil 
társadalom, a vállalkozói szervezetek és a 
nem kormányzati szervezetek partnerségén 
múlik. Ennek érdekében a tagállamoknak 
az ESZA végrehajtásában való részvételre 
kell ösztönözniük a szociális partnereket és 
a nem kormányzati szervezeteket.

Or. fr

Módosítás 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Tekintettel arra, hogy a 
foglalkoztatás és a társadalmi kohézió 
biztosításához integrált és átfogó 
megközelítésre van szükség, az ESZA-nak 
támogatnia kell az ágazatok közötti és 
transznacionális együttműködési és 
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területi alapú partnerségeket.

Or. en

Módosítás 100
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a 
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 
rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén fontos figyelembe 
venni a nemek közötti egyenlőség kérdését, 
és egyúttal a nemek egyenlőségét 
előmozdító konkrét intézkedésekre is 
szükség van.

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a 
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 
rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén fontos figyelembe 
venni a nemek közötti egyenlőség kérdését, 
és egyúttal a nemek egyenlőségét 
előmozdító konkrét intézkedésekre is 
szükség van. Az ESZA-nak megfelelő 
kapacitással kell rendelkeznie az 
esélyegyenlőség, az állandó, minőségi 
foglalkoztatás és a jövedelmek méltányos 
újraelosztása érdekében a szakpolitikák 
előmozdításához.

Or. pt

Módosítás 101
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a 
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a 
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 
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rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén fontos figyelembe 
venni a nemek közötti egyenlőség 
kérdését, és egyúttal a nemek egyenlőségét 
előmozdító konkrét intézkedésekre is 
szükség van.

rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén fontos figyelembe 
venni a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos célkitűzéseket, és egyúttal a 
nemek egyenlőségét előmozdító konkrét 
intézkedésekre is szükség van. Az ESZA-
nak elő kell mozdítania a vonatkozó uniós 
politikák – többek között a nők és férfiak 
közötti egyenlőségről szóló, 2010–2015 
közötti időszakra vonatkozó stratégia[1] –
végrehajtását és annak továbbfejlesztését. 
Az ESZA-intézkedéseket a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés módszerét 
alkalmazva rendszeresen értékelni kell.
____________
1 COM(2010) 0491.

Or. en

Módosítás 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 
rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén fontos figyelembe 
venni a nemek közötti egyenlőség kérdését, 
és egyúttal a nemek egyenlőségét 
előmozdító konkrét intézkedésekre is 
szükség van.

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a 
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 
rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén, többek között az 
időben és következetesen végzett 
előkészítés, végrehajtás, nyomon követés 
és értékelés terén is fontos figyelembe 
venni a nemek közötti egyenlőség kérdését, 
és egyúttal a nemek egyenlőségét 
előmozdító konkrét intézkedésekre is 
szükség van.

Or. en
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Módosítás 103
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a 
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 
rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén fontos figyelembe 
venni a nemek közötti egyenlőség kérdését, 
és egyúttal a nemek egyenlőségét 
előmozdító konkrét intézkedésekre is 
szükség van.

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a 
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 
rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén, valamint azok 
tervezésének és végrehajtásának 
valamennyi szakaszában fontos 
figyelembe venni a nemek közötti 
egyenlőség kérdését, és egyúttal a nemek 
egyenlőségét előmozdító konkrét 
intézkedésekre is szükség van.

Or. en

Módosítás 104
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Szerződés 10. cikkének 
megfelelően az ESZA által finanszírozott 
prioritások végrehajtásának hozzá kell
járulnia a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez. Az ESZA-nak támogatnia 
kell a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményben 
foglalt, többek között az oktatással, 

(11) A Szerződés 10. cikkének 
megfelelően az ESZA által finanszírozott 
prioritások végrehajtásának hozzá kell 
járulnia a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron, szexuális irányultságon vagy 
nemen alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez, különös figyelmet szentelve 
a hátrányos és többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülőkre. Az 
ESZA-nak támogatnia kell a 
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munkával, foglalkoztatással és 
hozzáférhetőséggel összefüggő 
kötelezettségek teljesülését. Az ESZA-nak 
ezenkívül támogatnia kell az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérést is.

fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményben foglalt, többek 
között az oktatással, munkával, 
foglalkoztatással és hozzáférhetőséggel 
összefüggő kötelezettségek teljesülését. Az 
ESZA-nak ezenkívül támogatnia kell a 
vonatkozó uniós politikák végrehajtását és
az intézményi ellátásról a közösségi alapú 
ellátási szolgáltatásokra való áttérést is.

Or. en

Módosítás 105
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Szerződés 10. cikkének 
megfelelően az ESZA által finanszírozott 
prioritások végrehajtásának hozzá kell 
járulnia a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez. Az ESZA-nak támogatnia 
kell a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményben 
foglalt, többek között az oktatással, 
munkával, foglalkoztatással és 
hozzáférhetőséggel összefüggő 
kötelezettségek teljesülését. Az ESZA-nak 
ezenkívül támogatnia kell az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérést is.

(11) A Szerződés 10. cikkének 
megfelelően az ESZA által finanszírozott 
prioritások végrehajtásának hozzá kell 
járulnia a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez és az esélyegyenlőség 
előmozdításához. Az ESZA-nak 
támogatnia kell a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben foglalt, többek között az 
oktatással, munkával, foglalkoztatással és 
hozzáférhetőséggel összefüggő 
kötelezettségek teljesülését. Az ESZA-nak 
ezenkívül támogatnia kell az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérést is.

Or. en

Módosítás 106
Anthea McIntyre
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Szerződés 10. cikkének 
megfelelően az ESZA által finanszírozott 
prioritások végrehajtásának hozzá kell 
járulnia a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez. Az ESZA-nak támogatnia 
kell a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményben 
foglalt, többek között az oktatással, 
munkával, foglalkoztatással és 
hozzáférhetőséggel összefüggő 
kötelezettségek teljesülését. Az ESZA-nak 
ezenkívül támogatnia kell az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérést is.

(11) A Szerződés 10. cikkének 
megfelelően az ESZA által finanszírozott 
prioritások végrehajtásának hozzá kell 
járulnia a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez. A szubszidiaritás elvét 
tiszteletben tartva az ESZA-nak 
támogatnia kell a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben foglalt, többek között az 
oktatással, munkával, foglalkoztatással és 
hozzáférhetőséggel összefüggő 
kötelezettségek teljesülését. Az ESZA-nak 
ezenkívül támogatnia kell az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérést is.

Or. en

Módosítás 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A társadalmi innováció támogatása 
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a 
társadalmi változásokat, és az innovatív 
szociális vállalkozások ösztönzésben és 
támogatásban részesüljenek. Különösen 
az innovatív megoldásoknak a további 
terjesztésüket megelőző tesztelése és 
értékelése bizonyul hasznos eszköznek a 
szakpolitikák hatékonyságának 

törölve
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javításában, ami indokolja az ESZA által 
nyújtott célzott támogatások 
szükségességét.

Or. en

Módosítás 108
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A társadalmi innováció támogatása 
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a 
társadalmi változásokat, és az innovatív 
szociális vállalkozások ösztönzésben és 
támogatásban részesüljenek. Különösen az 
innovatív megoldásoknak a további 
terjesztésüket megelőző tesztelése és 
értékelése bizonyul hasznos eszköznek a 
szakpolitikák hatékonyságának javításában, 
ami indokolja az ESZA által nyújtott 
célzott támogatások szükségességét.

(12) A társadalmi innováció támogatása 
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a 
társadalmi változásokat, és az innovatív 
szociális vállalkozások ösztönzésben és 
támogatásban részesüljenek. A szociális 
innovációnak reagálnia kell azon 
társadalmi igényekre, amelyeket még 
nem, vagy nem kellőképpen elégítettek ki, 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
leküzdése, a magas szintű minőségi 
foglalkoztatás és a tisztességes munka 
előmozdítása, a megfelelő és a szegénység 
megelőzésére szolgáló szociális védelem 
garantálása, valamint a 
munkakörülmények javítása, ezáltal pedig 
a társadalmi haladáshoz való 
hozzájárulás tekintetében. Különösen az 
innovatív megoldásoknak a további 
terjesztésüket megelőző tesztelése és 
értékelése bizonyul hasznos eszköznek a 
szakpolitikák hatékonyságának javításában, 
ami indokolja az ESZA által nyújtott 
célzott támogatások szükségességét. Ezen 
túlmenően az ESZA pénzügyi 
támogatásával szélesebb körben el kell 
terjeszteni a társadalmi változás és 
innováció programja révén finanszírozott,
sikeres szociálpolitikai kísérleteket.

Or. en
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Módosítás 109
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A társadalmi innováció támogatása 
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a 
társadalmi változásokat, és az innovatív 
szociális vállalkozások ösztönzésben és 
támogatásban részesüljenek. Különösen 
az innovatív megoldásoknak a további 
terjesztésüket megelőző tesztelése és 
értékelése bizonyul hasznos eszköznek a 
szakpolitikák hatékonyságának javításában, 
ami indokolja az ESZA által nyújtott 
célzott támogatások szükségességét.

(12) A társadalmi innováció támogatása 
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a 
társadalmi változásokat. Kiemelt figyelmet 
kell fordítani a sérülékeny csoportok, 
többek között a migránsok, a menekültek 
és a menedékkérők részvételére. Az 
ESZA-nak ösztönöznie és támogatnia kell 
a nem kormányzati szervezetek, innovatív 
szociális és társadalmi-kulturális
vállalkozások, valamint a szociális 
gazdaság más szereplői által indított 
projekteket. Különösen a szakpolitikai 
problémák meghatározása, valamint a 
további terjesztést megelőzően az 
innovatív megoldások tesztelése és 
értékelése, új módszerek és módszertanok 
feltalálása és kikísérletezése és ezt 
követően azok többek között 
transznacionális együttműködés keretében 
történő bevezetése bizonyul hasznos 
eszköznek a szakpolitikák 
hatékonyságának javításában, ami 
indokolja az ESZA által nyújtott célzott 
támogatások szükségességét.

Or. en

Módosítás 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A társadalmi innováció támogatása 
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a 
társadalmi változásokat, és az innovatív 
szociális vállalkozások ösztönzésben és 
támogatásban részesüljenek. Különösen az 
innovatív megoldásoknak a további 
terjesztésüket megelőző tesztelése és 
értékelése bizonyul hasznos eszköznek a 
szakpolitikák hatékonyságának javításában, 
ami indokolja az ESZA által nyújtott 
célzott támogatások szükségességét.

(12) A társadalmi innováció támogatása 
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a 
társadalmi változásokat, előmozdíthassák a 
vállalati társadalmi felelősségvállalást, és 
az innovatív szociális vállalkozások –
különösen a kkv-k – ösztönzésben és 
támogatásban részesüljenek. Különösen az 
innovatív megoldásoknak a további 
terjesztésüket megelőző tesztelése és 
értékelése bizonyul hasznos eszköznek a 
szakpolitikák hatékonyságának javításában, 
ami indokolja az ESZA által nyújtott 
célzott támogatások szükségességét.

Or. fr

Módosítás 111
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A társadalmi innováció támogatása 
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a 
társadalmi változásokat, és az innovatív 
szociális vállalkozások ösztönzésben és 
támogatásban részesüljenek. Különösen az 
innovatív megoldásoknak a további 
terjesztésüket megelőző tesztelése és 
értékelése bizonyul hasznos eszköznek a 
szakpolitikák hatékonyságának javításában, 
ami indokolja az ESZA által nyújtott 
célzott támogatások szükségességét.

(12) A társadalmi innováció támogatása 
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a 
társadalmi változásokat, és az innovatív 
szociális vállalkozások és vállalkozók
ösztönzésben és támogatásban 
részesüljenek. Különösen az innovatív 
megoldásoknak a további terjesztésüket 
megelőző tesztelése és értékelése bizonyul 
hasznos eszköznek a szakpolitikák 
hatékonyságának javításában, ami 
indokolja az ESZA által nyújtott célzott 
támogatások szükségességét.

Or. en
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Módosítás 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az Európai Szociális Alapnak 
támogatnia kell a tömegsportot.

Or. de

Módosítás 113
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságok, városok, szociális partnerek és 
nem kormányzati szervezetek
programokban történő aktívabb részvétele 
érdekében területi paktumok, a 
foglalkoztatást és a társadalmi befogadást 
segítő helyi kezdeményezések, a 
közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák és fenntartható 
városfejlesztési stratégiák is alkalmazhatók 
és támogathatók.

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságoknak, városoknak, szociális 
partnereknek és nem kormányzati 
szervezeteknek az operatív programok 
aktuális részének előkészítésében, 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében történő aktív részvétele 
érdekében területi paktumok, a 
foglalkoztatást és a társadalmi befogadást 
segítő helyi kezdeményezések, a 
közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák és fenntartható 
városfejlesztési stratégiák is alkalmazhatók 
és támogathatók. A tagállamoknak azokat 
az intézményeket, szervezeteket és 
csoportokat kell bevonniuk a 
partnerségbe, amelyek az érintett területi 
szintet képviselik, és képesek befolyásolni 
az operatív programokat, illetve azok 
érinthetik őket. Különleges figyelmet 
kapnak azok a csoportok, amelyeket 
érinthet a program, de ezeket a 



AM\904731HU.doc 49/223 PE489.537v02-00

HU

programokat csak nehezen tudják 
befolyásolni, különösen a leginkább 
sérülékeny és marginalizálódott 
csoportok. A partnerekkel folytatott 
együttműködés során az 5. cikk (3) 
bekezdésében említett magatartási 
szabályzat alapjául szolgáló, bevált 
gyakorlatokat kell alkalmazni. A nemzeti 
szinten elkülönített ESZA-források 
legalább 5 %-át a közös rendelkezésekről 
szóló […]/EU [CPR] rendelet 99. cikke 
szerinti, integrált területi beruházások 
keretében megvalósított intézkedésekre 
kell fordítani.

Or. en

Módosítás 114
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságok, városok, szociális partnerek és 
nem kormányzati szervezetek 
programokban történő aktívabb részvétele 
érdekében területi paktumok, a 
foglalkoztatást és a társadalmi befogadást 
segítő helyi kezdeményezések, a 
közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák és fenntartható 
városfejlesztési stratégiák is alkalmazhatók 
és támogathatók.

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságoknak, városoknak, szociális 
partnereknek és nem kormányzati 
szervezeteknek a programok 
programozásában, végrehajtásában, 
nyomon követésében és értékelésében
történő aktívabb részvétele érdekében 
területi paktumok, a foglalkoztatást és a 
társadalmi befogadást segítő helyi 
kezdeményezések, a közösségek szintjén 
irányított, fenntartható helyi fejlesztési 
stratégiák és fenntartható városfejlesztési 
stratégiák is alkalmazhatók és 
támogathatók.

Or. en
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Módosítás 115
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságok, városok, szociális partnerek és 
nem kormányzati szervezetek
programokban történő aktívabb részvétele 
érdekében területi paktumok, a 
foglalkoztatást és a társadalmi befogadást 
segítő helyi kezdeményezések, a 
közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák és fenntartható 
városfejlesztési stratégiák is alkalmazhatók 
és támogathatók.

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A helyi hatóságoknak, 
városoknak és valamennyi érintett 
szereplőnek a programok végrehajtásában
történő aktívabb részvétele érdekében 
területi paktumok, a foglalkoztatást és a 
társadalmi befogadást segítő helyi 
kezdeményezések, a közösségek szintjén 
irányított helyi fejlesztési stratégiák és 
fenntartható városfejlesztési stratégiák is 
alkalmazhatók és támogathatók.

Or. en

Módosítás 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságok, városok, szociális partnerek és 
nem kormányzati szervezetek 
programokban történő aktívabb részvétele 
érdekében területi paktumok, a 
foglalkoztatást és a társadalmi befogadást 
segítő helyi kezdeményezések, a 
közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák és fenntartható 
városfejlesztési stratégiák is 

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságok, városok, szociális partnerek és 
nem kormányzati szervezetek 
programokban történő aktívabb részvétele 
érdekében alkalmazni és támogatni kell a 
területi paktumokat, a foglalkoztatást és a 
társadalmi befogadást segítő helyi 
kezdeményezéseket, a közösségek szintjén 
irányított helyi fejlesztési stratégiákat és 
fenntartható városfejlesztési stratégiákat.
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alkalmazhatók és támogathatók.

Or. fr

Módosítás 117
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságok, városok, szociális partnerek és 
nem kormányzati szervezetek 
programokban történő aktívabb részvétele 
érdekében területi paktumok, a 
foglalkoztatást és a társadalmi befogadást 
segítő helyi kezdeményezések, a 
közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák és fenntartható 
városfejlesztési stratégiák is 
alkalmazhatók és támogathatók.

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságok, városok, szociális partnerek és 
nem kormányzati szervezetek 
programokban történő aktívabb részvétele 
érdekében alkalmazni és támogatni kell a 
területi paktumokat, a foglalkoztatást és a 
társadalmi befogadást segítő helyi 
kezdeményezéseket, a közösségek szintjén 
irányított helyi fejlesztési stratégiákat és 
fenntartható városfejlesztési stratégiákat.

Or. fr

Módosítás 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamokat és a régiókat az alap 
további pénzügyi forrásokkal való 
kiegészítésére kell ösztönözni többek 
között a diákok támogatása, a 
munkahelyteremtés, a munkavállalói 
mobilitás, a társadalmi befogadás és a 
szociális vállalkozások támogatása 

(17) A tagállamokat és a régiókat az alap 
további pénzügyi forrásokkal való 
kiegészítésére kell ösztönözni többek 
között a diákok támogatása, a 
munkahelyteremtés, az önkéntes
munkavállalói mobilitás, a társadalmi 
befogadás és a szociális gazdaság 
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céljából. támogatása céljából. A regionális és helyi 
igényeknek legmegfelelőbb finanszírozási 
mix alkalmazása érdekében minden 
esetben fenn kell tartani a támogatások 
nyújtásának lehetőségét.

Or. en

Módosítás 119
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamokat és a régiókat az alap 
további pénzügyi forrásokkal való 
kiegészítésére kell ösztönözni többek 
között a diákok támogatása, a 
munkahelyteremtés, a munkavállalói 
mobilitás, a társadalmi befogadás és a 
szociális vállalkozások támogatása 
céljából.

(17) Amennyiben ez javítja az 
intézkedések eredményességét vagy 
kiegészíti más uniós eszközök, például a 
társadalmi változásra és innovációra 
vonatkozó program, az EGAA és az ERFA 
intézkedéseit, a tagállamokat és a régiókat 
az alap további pénzügyi forrásokkal való 
kiegészítésére kell ösztönözni.

Or. en

Módosítás 120
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamokat és a régiókat az alap 
további pénzügyi forrásokkal való 
kiegészítésére kell ösztönözni többek 
között a diákok támogatása, a 
munkahelyteremtés, a munkavállalói 
mobilitás, a társadalmi befogadás és a 
szociális vállalkozások támogatása 
céljából.

(17) A tagállamokat az alap további 
pénzügyi forrásokkal való kiegészítésére 
kell ösztönözni többek között a diákok 
támogatása, a munkahelyteremtés, a 
munkavállalói mobilitás és a vállalkozói 
tevékenység, többek között a szociális
vállalkozások támogatása céljából,
amelyek mindegyike kedvezően 
befolyásolja a társadalmi befogadást és a 
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szegénység csökkentését.

Or. en

Módosítás 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamokat és a régiókat az alap 
további pénzügyi forrásokkal való 
kiegészítésére kell ösztönözni többek 
között a diákok támogatása, a 
munkahelyteremtés, a munkavállalói 
mobilitás, a társadalmi befogadás és a 
szociális vállalkozások támogatása 
céljából.

(17) A tagállamokat és a régiókat az alap 
további pénzügyi forrásokkal való 
kiegészítésére kell ösztönözni a –
különösen a fiatalokat érintő –
foglalkoztathatóság, a munkahelyteremtés, 
a munkavállalói mobilitás, a társadalmi 
befogadás és a szociális vállalkozások 
támogatása céljából.

Or. en

Módosítás 122
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az ESZA kiegészít más uniós 
programokat, elismerve eközben, hogy 
minden eszköznek saját egyedi eljárása 
szerint kell működnie. A támogatható 
költségek nem részesülhetnek kettős 
finanszírozásban, és szoros szinergiákat 
kell teremteni az ESZA, más uniós 
programok és a strukturális alapok –
különösen a társadalmi változás és
innováció programja – között.

Or. en
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Módosítás 123
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Kerülni kell a kettős finanszírozást 
és az ESZA és más uniós programok, 
különösen a 2010–2014 közötti időszakra 
szóló, jogok és polgárság program közötti 
átfedéseket.

Or. en

Módosítás 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Tekintettel arra, hogy több program 
is foglalkozik a társadalmi innovációval, 
az egyes tevékenységek és 
kezdeményezések kettős 
finanszírozásának, valamint az azok 
közötti átfedéseknek a megelőzését célzó 
intézkedéseket kell hozni. Továbbá, mivel 
az ESZA keretében a megosztott igazgatás 
alá tartozó egyes tevékenységek részben 
átfedésben vannak a társadalmi 
változással és innovációval foglalkozó, 
közvetlen igazgatással kezelt program 
tevékenységeivel, olyan intézkedéseket kell 
bevezetni, amelyekkel elkerülhető a 
különböző igazgatási struktúrák szerint 
működő tevékenységek megkettőzése vagy 
kettős finanszírozása.

Or. en

Módosítás 125
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Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a standard 
egységköltségeknek és 
átalányösszegeknek, valamint azok 
maximális összegének a művelet típusától 
függő meghatározásáról, továbbá arra, 
hogy meghatározza a szakpolitikai 
garanciák konkrét szabályait és feltételeit. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, szakértői szinten 
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során biztosítania kell a 
releváns dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, kellő időben történő és megfelelő 
átadását.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 126
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A humántőke képezi az Unió
rendelkezésére álló legfőbb eszközt 
nemzetközi versenyképességének és 
fenntartható gazdasági fellendülésének 
biztosításához. Semmilyen más befektetési 
forma nem hozhat strukturális 
reformokat, ha azt nem kíséri koherens 
humántőke-fejlesztési stratégia. Ezért 
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biztosítani kell, hogy a képességek 
fejlesztésére, a foglalkoztatottság 
emelésére és valamennyi személy 
társadalomban való részvételére szánt 
források segítségével megfelelő átfogó 
intézkedéseket tegyenek, az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziós 
politikája keretében alkalmazott pénzügyi 
eszközök legalább 25%-ának 
felhasználása mellett.

Or. fr

Módosítás 127
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A polgárok teljes körű és 
maradéktalan társadalmi részvétele és a 
humántőkébe való beruházás jelenti a 
társadalmi kohézió alapját. Az Európa 
2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és a szegénység leküzdésével 
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megvalósítására szánt forrásokat ezért 
hatékonyan kell felhasználni, oly módon, 
hogy a kohéziós politika uniós 
költségvetésének legalább 25%-át az 
ESZA-ra kell felhasználni.

Or. fr

Módosítás 128
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
18 A preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Nem csak a strukturális és kohéziós 
alapoknak, de valamennyi uniós 
politikának és intézkedésnek összhangban 
kell állnia a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió célkitűzésével. Ezért 
figyelembe kell venni a gazdasági és 
monetáris politika bevezetésének, 
valamint a hazai és nemzetközi piacok 
liberalizációjának a kohéziós politikára és 
a mikro-, a kis-és középvállalkozások 
konvergenciájára az egyes tagállamokban 
gyakorolt hatásait.

Or. pt

Módosítás 129

Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
18 B preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) 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 130
Inês Cristina Zuber
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Rendeletre irányuló javaslat
18 C preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18c) Az ESZA célja, hogy a gazdasági és 
társadalmi kohézió elősegítése érdekében 
csökkentse az egyes tagállamok és régiók
között az életkörülmények terén 
tapasztalható különbségeket. Annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék az ESZA 
felhasználását a jelentős pénzügyi 
hiányosságokkal szembesülő tagállamok 
számára, felül kell vizsgálni a tagállamok 
finanszírozásának szempontjait.

Or. pt

Módosítás 131
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
18 D preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18d) Tekintettel az egyes tagállamokat és 
régiókat sújtó mély gazdasági és pénzügyi 
válságra, a kohéziós források jobb 
kihasználásának biztosítása érdekében az 
ESZA-ból támogatott projektek nemzeti 
szintű társfinanszírozása nem haladhatja 
meg a 10%-ot

Or. pt

Módosítás 132
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése; 
ezáltal az ESZA hozzájárul a társadalmi 
befogadás erősítésével, a szegénység elleni 
küzdelemmel, valamint a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősítésével 
kapcsolatos európai uniós prioritások 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 133
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás, a munkahelyteremtés és a 
minőségi munkahelyek ösztönzése, az 
önkéntes földrajzi és foglalkozási 
mobilitás támogatása, az elbocsátott 
munkavállalók segítése, az oktatás és 
képzés magas színvonalának elősegítése, a 
nemek közötti egyenlőség, az 
esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
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európai uniós prioritások 
megvalósításához.

megvalósításához.

Or. en

Módosítás 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók önkéntes 
földrajzi és foglalkozási mobilitásának 
támogatása, a környezeti és társadalmi 
szempontból fenntartható fejlődés 
irányába történő elmozduláshoz szükséges 
készségek és kompetenciák 
előrejelzésének és fejlesztésének erősítése, 
az oktatás és képzés magas színvonalának 
elősegítése, a nemek közötti egyenlőség, az 
esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 135
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a jó
munkahelyek megteremtésének és 
megtartásának elősegítése, a 
munkavállalók önkéntes földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

Or. de

Módosítás 136
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a fiatalok 
számára az oktatás és a munkavállalás 
közötti átmenet megkönnyítése, a nemek 
közötti egyenlőség, az esélyegyenlőség és 
a megkülönböztetésmentesség ösztönzése, 
a társadalmi befogadás erősítése és a 
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területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 137
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az egész életen át tartó, minden 
korcsoport számára elérhetővé tett oktatás 
és képzés magas színvonalának elősegítése, 
a nemek közötti egyenlőség, az 
esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

Or. de

Módosítás 138
Járóka Lívia

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a nemek közötti 
egyenlőség, az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, a 
változáshoz való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség 
ösztönzése, a diszkrimináció valamennyi 
formája felszámolásának előmozdítása, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 139
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ennek érdekében az ESZA támogatja a 
tagállamokat az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégia prioritásainak és kiemelt 
céljainak megvalósításában. Az ESZA 
támogatja a szakpolitikák és intézkedések 
kidolgozását és végrehajtását, figyelembe 
véve a tagállamok gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
integrált iránymutatásokat19, valamint a 
nemzeti reformprogramokra irányuló 
tanácsi ajánlásokat.

(2) Ennek érdekében az ESZA támogatja a 
tagállamokat, az illetékes regionális, helyi 
és városi önkormányzatokat és más helyi 
hatóságokat az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló prioritások
és kiemelt célok megvalósításában.

Or. en
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Módosítás 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ennek érdekében az ESZA támogatja a 
tagállamokat az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégia prioritásainak és kiemelt 
céljainak megvalósításában. Az ESZA 
támogatja a szakpolitikák és intézkedések 
kidolgozását és végrehajtását, figyelembe 
véve a tagállamok gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
integrált iránymutatásokat19, valamint a
nemzeti reformprogramokra irányuló 
tanácsi ajánlásokat.

(2) Ennek érdekében az ESZA támogatja a 
tagállamokat legalább az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló Európa 2020 stratégia kiemelt 
céljainak megvalósításában. Az ESZA 
támogatja a szakpolitikák és intézkedések 
kidolgozását és végrehajtását, figyelembe 
véve a „jó munka” koncepcióját, és 
biztosítva, hogy az ESZA által támogatott 
tevékenységek hozzájáruljanak a 
tisztességes munkára vonatkozó ENSZ- és 
ILO-menetrend minden szempontra 
kiterjedő végrehajtásához. Az ESZA által 
támogatott valamennyi szakpolitikának és 
intézkedésnek szigorúan be kell tartania a 
nemzetközi munkaügyi normákat és az 
ILO egyezményeit, különös tekintettel az 
ILO 122. számú egyezményében 
meghatározott, a teljes, produktív és 
szabadon választott foglalkoztatás 
előmozdítására tett kötelezettségvállalásra.

Or. en

Módosítás 141
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ennek érdekében az ESZA támogatja a 
tagállamokat az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégia prioritásainak és kiemelt 

(2) Ennek érdekében az ESZA – a 
tagállamok számára az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló Európa 2020 stratégia 



AM\904731HU.doc 65/223 PE489.537v02-00

HU

céljainak megvalósításában. Az ESZA 
támogatja a szakpolitikák és intézkedések 
kidolgozását és végrehajtását, figyelembe 
véve a tagállamok gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
integrált iránymutatásokat, valamint a 
nemzeti reformprogramokra irányuló 
tanácsi ajánlásokat.

célkitűzéseinek elérésével összefüggésben 
jelentkező sajátos szűk keresztmetszetek 
feloldásához kellő rugalmasságot 
biztosítva – támogatja a tagállamokat az 
Európai Unió prioritásainak és kiemelt 
céljainak megvalósításában. Az ESZA 
támogatja a szakpolitikák és intézkedések 
kidolgozását és végrehajtását, figyelembe 
véve a tagállamok gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
integrált iránymutatásokat, valamint a 
nemzeti reformprogramokra irányuló 
tanácsi ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 142
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ennek érdekében az ESZA támogatja a 
tagállamokat az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégia prioritásainak és kiemelt 
céljainak megvalósításában. Az ESZA 
támogatja a szakpolitikák és intézkedések 
kidolgozását és végrehajtását, figyelembe 
véve a tagállamok gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
integrált iránymutatásokat, valamint a 
nemzeti reformprogramokra irányuló 
tanácsi ajánlásokat.

(2) Ennek érdekében az ESZA támogatja a 
tagállamokat a társadalmi kohézió 
megerősítésében és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló Európa 2020 stratégia 
prioritásainak és kiemelt céljainak 
megvalósításában. Az ESZA támogatja a 
szakpolitikák és intézkedések kidolgozását 
és végrehajtását, figyelembe véve a 
tagállamok gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
integrált iránymutatásokat, valamint a 
nemzeti reformprogramokra és 
stratégiákra irányuló tanácsi ajánlásokat és 
a nemzeti szociális jelentésekben 
ismertetett előrelépést.

Or. en
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Módosítás 143
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket és a 
munkaerőpiactól legtávolabb állókat, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, a 
menekülteket és a menedékkérőket, a 
hajléktalanokat és a szegénység 
árnyékában élő más csoportokat, a 
gyermekeket és a fiatalokat, az időseket,
az etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult vagy e veszélynek kitett
közösségeket és a társadalmilag 
kirekesztett személyeket. Emellett az 
ESZA azoknak a szociális gazdaság 
területén tevékenykedő vállalkozásoknak, 
mikrovállalkozásoknak és 
szövetkezeteknek is támogatást nyújt,
amelyek tagjaik és felhasználóik érdekeit 
képviselik és megoldásokat kínálnak a 
társadalmi kihívásokra. Továbbá az ESZA 
a szervezeteknek, valamint a különféle 
rendszereknek és struktúráknak is 
támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az új 
kihívásokhoz történő alkalmazkodásukat, 
és hogy ösztönözze a felelősségteljes 
kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a szociális, szocio-kulturális és 
kulturális, a foglalkoztatási, oktatási és a 
megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos 
politika területén.

Or. en

Módosítás 144
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja. Az 
alap elsősorban a munkaerőpiacról, 
valamint a minőségi oktatásból és 
képzésből kiszorult vagy kirekesztődés 
által fenyegetett, hátrányos helyzetű vagy a 
munkaerő-piaci marginalizálódás 
veszélyének kitett személyeket és
csoportokat, például a tartós 
munkanélkülieket, a fogyatékossággal 
élőket, a társadalom peremére szorult 
közösségeket és a társadalmilag 
kirekesztett személyeket támogatja. 
Emellett az ESZA a munkavállalóknak, a 
vállalkozásoknak és a vállalkozóknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika, valamint a szakmai alap-
és továbbképzés területén.

Or. it

Módosítás 145
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja,
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 

(3) Az ESZA a polgárok – elsősorban a 
munkaerőpiacról, valamint a minőségi 
oktatásból és képzésből kiszorult vagy 
kirekesztődés által fenyegetett, hátrányos 
helyzetű vagy a munkaerő-piaci 
marginalizálódás veszélyének kitett 
személyek és csoportok, például a tartós 
munkanélküliek, a fogyatékossággal élők, 
a migránsok, a kisebbségek, a társadalom 
peremére szorult közösségek és a 



PE489.537v02-00 68/223 AM\904731HU.doc

HU

megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

társadalmilag kirekesztett személyek –
javát szolgálja. Emellett az ESZA a 
munkavállalóknak, a vállalkozásoknak és 
a vállalkozóknak, valamint a különféle 
rendszereknek és struktúráknak is 
támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az új 
kihívásokhoz történő alkalmazkodásukat, 
és hogy ösztönözze a jó kormányzást és a 
reformok végrehajtását különösen a 
foglalkoztatás-, oktatás- és szociálpolitika, 
valamint a szakmai alap- és továbbképzés
területén.

Or. it

Módosítás 146
Járóka Lívia

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, különösen a tartós munkanélkülieket és 
a munkaerőpiacról következetesen 
kiszoruló személyeket, például a 
fogyatékossággal élőket, az etnikai 
kisebbségeket, a társadalom peremére 
szorult közösségeket és a társadalmilag 
kirekesztett vagy a szegénység árnyékában 
élő személyeket. Emellett az ESZA a 
munkavállalóknak, a vállalkozásoknak és 
a vállalkozóknak, valamint a különféle 
rendszereknek és struktúráknak is 
támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az új 
kihívásokhoz történő alkalmazkodásukat, 
és hogy ösztönözze a jó kormányzást és a 
reformok végrehajtását különösen a 
foglalkoztatás-, oktatás- és szociálpolitika, 
valamint a szakmai alap- és továbbképzés
területén.

Or. en
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Módosítás 147
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a több mint négy hónapja 
munka nélkül lévő fiatalokat, a tartós 
munkanélkülieket, a fogyatékossággal 
élőket, a migránsokat, az etnikai 
kisebbségeket, a társadalom peremére 
szorult közösségeket és a társadalmilag 
kirekesztett személyeket. Emellett az 
ESZA a munkavállalóknak, a 
vállalkozásoknak, valamint a különféle 
rendszereknek és struktúráknak is 
támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az új 
kihívásokhoz történő alkalmazkodásukat, 
és hogy ösztönözze a jó kormányzást és a 
reformok végrehajtását különösen a 
foglalkoztatás-, oktatás-, képzési és 
szociálpolitika területén.

Or. fr

Módosítás 148
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, a 
fiatalokat, a gyermekeket, az etnikai 
kisebbségeket, a társadalom peremére 
szorult vagy e veszélynek kitett 
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Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

személyeket és közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett vagy a 
szegénység árnyékában élő csoportokat, 
többek között a gyermekeket és a 
fiatalokat, a szegénység generációkon 
átnyúló újratermelődésének megelőzése, 
illetve a fiatalkori munkanélküliség 
kezelése érdekében. Emellett az ESZA a 
vállalkozásoknak, valamint a különféle 
rendszereknek és struktúráknak is 
támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az új 
kihívásokhoz történő alkalmazkodásukat, 
és hogy ösztönözze a jó kormányzást és a 
reformok végrehajtását különösen a 
foglalkoztatás-, oktatás- és szociálpolitika 
területén.

Or. en

Módosítás 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok 
végrehajtását különösen a foglalkoztatás-, 
oktatás- és szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, a 
menedékkérőket, a menekülteket, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket, a 
hajléktalanokat, valamint a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés árnyékában élő 
más csoportokat, többek között a 
gyermekeket és a fiatalokat. Emellett az 
ESZA a vállalkozásoknak, valamint a 
különféle rendszereknek és struktúráknak 
is támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az 
új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a társadalmi haladást 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
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szociálpolitika területén.

Or. en

Módosítás 150
Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

3. Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén. Ehhez – az 
alacsony képzettséget igénylő állásokat 
betöltő személyek munkakilátásainak 
javítása érdekében – fontos az egész életen 
át tartó tanulás támogatása.

Or. nl

Módosítás 151
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
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is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat és 
a menedékkérőket, az etnikai 
kisebbségeket, a társadalom peremére 
szorult közösségeket és a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység által érintett 
vagy fenyegetett személyeket. Emellett az 
ESZA a vállalkozásoknak, valamint a 
különféle rendszereknek és struktúráknak 
is támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az 
új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

Or. de

Módosítás 152
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
által érintett vagy fenyegetett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

Or. de
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Módosítás 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fiatal és alacsonyan képzett 
munkavállalókat, a fogyatékossággal 
élőket, a migránsokat, az etnikai 
kisebbségeket, a társadalom peremére 
szorult közösségeket és a társadalmilag 
kirekesztett személyeket. Emellett az 
ESZA a vállalkozásoknak, valamint a 
különféle rendszereknek és struktúráknak 
is támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az 
új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

Or. en

Módosítás 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
képzettséggel nem rendelkező fiatalokat, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
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struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

Or. fr

Módosítás 155
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

3. Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat és 
a menedékkérőket, az etnikai 
kisebbségeket, a társadalom peremére 
szorult közösségeket és a társadalmilag 
kirekesztett személyeket. Emellett az 
ESZA a vállalkozásoknak, valamint a 
különféle rendszereknek és struktúráknak 
is támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az 
új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

Or. de

Módosítás 156
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
szegénységben élő és társadalmilag 
kirekesztett vagy e veszélyeknek kitett más 
csoportokat. Emellett az ESZA a 
vállalkozásoknak, valamint a különféle 
rendszereknek és struktúráknak is 
támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az új 
kihívásokhoz történő alkalmazkodásukat, 
és hogy ösztönözze a jó kormányzást és a 
reformok végrehajtását különösen a 
foglalkoztatás-, oktatás- és szociálpolitika 
területén.

Or. en

Módosítás 157
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, a 
menedékkérőket, az etnikai kisebbségeket, 
a társadalom peremére szorult 
közösségeket és a társadalmilag 
kirekesztett személyeket. Emellett az 
ESZA a vállalkozásoknak, valamint a 
különféle rendszereknek és struktúráknak 
is támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az 
új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
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szociálpolitika területén.

Or. en

Módosítás 158
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz, többek 
között a készségkereslet és -kínálat közötti 
egyre növekvő eltéréshez történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

Or. en

Módosítás 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 

3. Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
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etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult bármilyen korú 
közösségeket és a társadalmilag 
kirekesztett személyeket. Emellett az 
ESZA a vállalkozásoknak, valamint a 
különféle rendszereknek és struktúráknak 
is támogatást nyújt, hogy megkönnyítse az 
új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

Or. de

Módosítás 160
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A következőkben felsorolt tematikus 
célkitűzések tekintetében és a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikkének megfelelően az ESZA 
a következő beruházási prioritásokat 
támogatja:

(1) A közös rendelkezésekről szóló 
[…]/EU rendelet 9. cikkének (8), (9), (10) 
és (11) bekezdésében foglalt, az alábbi a), 
b), c), illetve d) pontban felsorolt 
tematikus célkitűzések tekintetében, 
valamint küldetésének megfelelően az 
ESZA a következő beruházási prioritásokat 
támogatja:

Or. en

Módosítás 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A foglalkoztatás és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése a következők révén:

a) A minőségi foglalkoztatás, a megfelelő
és tisztességes munka ösztönzése a 



PE489.537v02-00 78/223 AM\904731HU.doc

HU

következők révén:

Or. en

Módosítás 162
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A foglalkoztatás és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése a következők révén:

a) A minőségi foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése a 
következők révén:

Or. en

Módosítás 163
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A foglalkoztatás és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése a következők révén:

a) A tisztességes foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése a 
következők révén:

Or. en

Módosítás 164
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
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számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, a gyakran a „vállalatok 
érdekeit szem előtt tartó munkaerő-piaci 
politikának” nevezett, a rugalmassággal 
és a munkavállalók készségeivel 
kapcsolatos vállalati szakpolitikák –
amelyek mindenekelőtt az idősebb 
munkavállalókban és a nőkben rejlő 
potenciált kísérlik meg a lehető legjobban 
kihasználni –, és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén;

Or. de

Módosítás 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

i. minőségi munkahelyekhez való
hozzáférés a munkakeresők és az inaktív 
személyek számára a tartós 
munkanélkülieknek nyújtott, célzott 
támogatással, többek között helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések és az 
önkéntes munkavállalói mobilitás 
ösztönzése révén

Or. en

Módosítás 166
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők, a tartós munkanélküliek és 
közöttük is elsősorban a munkaerőpiactól 
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kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

legtávolabb esők, és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és az önkéntes
munkavállalói mobilitás ösztönzése révén

Or. en

Módosítás 167
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára a tartós munkanélkülieknek 
nyújtott, célzott támogatással, többek 
között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

Or. en

Módosítás 168
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és az önkéntes
munkavállalói mobilitás ösztönzése révén

Or. de
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Módosítás 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

i. munkaerő-piaci hozzáférés és 
foglalkoztatási szolgálatok a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

Or. en

Indokolás

Az ESZA-nak a munkaerő-piaci hozzáférés elősegítésén túl különféle foglalkoztatási 
szolgáltatások, például tanácsadás és karrierfejlesztés révén olyan eszközökkel kell 
felruháznia az érintetteket, amelyekkel aktívabb munkakeresővé válhatnak és alkalmazkodni 
tudnak a munkaerőpiac rugalmas változásaihoz.

Módosítás 170
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők, az inaktív személyek és a 
csökkent munkaképességűek számára 
többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

Or. fi

Módosítás 171
Elisabeth Morin-Chartier
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, valamint a 
pályaorientáció, a munkavállalói mobilitás
és a szakmai átképzés ösztönzése révén

Or. fr

Módosítás 172
Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

i. a foglalkoztatás elősegítése a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára (különös tekintettel az 
idősebbekre és a nőkre) többek között 
helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése révén

Or. nl

Módosítás 173
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok 
fenntartható munkaerő-piaci integrációja

ii. a fiatalok – különösen a nem dolgozó és 
nem tanuló fiatalok – fenntartható 
munkaerő-piaci integrációja
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Or. fr

Módosítás 174
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok 
fenntartható munkaerő-piaci integrációja

ii. a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok 
fenntartható munkaerő-piaci integrációja 
vagy képzése

Or. de

Módosítás 175
Járóka Lívia

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok 
fenntartható munkaerő-piaci integrációja

ii. a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok 
fenntartható munkaerő-piaci integrációja, 
különös tekintettel a társadalom peremére 
szorult közösségek fiatal tagjaira

Or. en

Módosítás 176
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség,
vállalkozásalapítás, a vállalkozások tartós 
fejlődése és átruházása, különös 
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tekintettel a kis- és mikrovállalkozásokra

Or. fr

Módosítás 177
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás, kiemelt figyelmet 
fordítva a különösen a szociális 
gazdaságban tevékenykedő, valamint 
olyan mikrovállalkozásokra, amelyek a 
társadalmi kirekesztés árnyékában élő és 
a hagyományos hitelpiachoz való 
hozzáférés tekintetében hátrányos 
helyzetű, sérülékeny személyeket 
foglalkoztatnak

Or. en

Módosítás 178
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség –
különösen a szociális vállalkozások terén 
– és vállalkozásalapítás

Or. fr

Módosítás 179
Heinz K. Becker
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás, különös tekintettel a 
fiatalokra

Or. de

Módosítás 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása, 
a munka és a magánélet összeegyeztetése

iv. a munka és a magánélet 
összeegyeztetése, a nemek közötti 
egyenlőség biztosítása

Or. en

Módosítás 181
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása, 
a munka és a magánélet összeegyeztetése

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása 
a munkaerőpiacon és esélyegyenlőség a 
szakmai előmenetel során, a nők és 
férfiak gazdasági függetlensége, a munka 
és a magánélet összeegyeztetése

Or. en
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Módosítás 182
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása, 
a munka és a magánélet összeegyeztetése

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása
a munkához jutásban, a szakmai 
előmeneteli lehetőségekben és a 
bérezésben, valamint a munka, a családi
és a magánélet összeegyeztetése

Or. fr

Módosítás 183
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása, 
a munka és a magánélet összeegyeztetése

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása
a szakmai lehetőséggel társuló munkához 
való hozzájutásban és továbbképzéseken 
való részvétel során a nők egysíkú 
karrierje elleni küzdelem érdekében, 
valamint a munka és a magánélet 
összeegyeztetése

Or. fr

Módosítás 184
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása, 
a munka és a magánélet összeegyeztetése

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása, 
a munka, a családi és a magánélet 
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összeegyeztetése

Or. en

Módosítás 185
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása, 
a munka és a magánélet összeegyeztetése

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása, 
a munka és a magánélet összeegyeztetése, 
többek között egyedülálló szülők részére 
biztosított részidős képzések révén

Or. de

Módosítás 186
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. kísérő intézkedések és megfelelő 
támogatás, olyan közösségi és gondozási 
szolgáltatások, amelyek javítják a 
foglalkoztatási lehetőségeket

Or. en

Módosítás 187
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása a 
megváltozott körülményekhez;

törölve

Or. pt

Módosítás 188
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott 
körülményekhez

v. a nemzedékek közötti igazságosság és 
szolidaritás, demográfiai változás, 
valamint a munkavállalók, vállalkozások 
és vállalkozók alkalmazkodása a 
megváltozott körülményekhez

Or. de

Módosítás 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott 
körülményekhez

v. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása a környezeti 
és társadalmi szempontból fenntartható 
fejlődésre való áttéréshez kapcsolódó,
megváltozott körülményekhez

Or. en
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Módosítás 190
Járóka Lívia

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott 
körülményekhez

v. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott 
körülményekhez, a minőségi 
szakképzéshez való hozzáférés biztosítása

Or. en

Módosítás 191
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott 
körülményekhez

v. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott 
körülményekhez, különösen a kkv-k és a 
mikrovállalkozások esetében;

Or. fr

Módosítás 192
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. személyre szabott és összehangolt aktív 
munkaerő-piaci szolgáltatáscsomagok, 
amelyek célja az elbocsátott 
munkavállalók újbóli munkába állásának 
megkönnyítése



PE489.537v02-00 90/223 AM\904731HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 193
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. aktív és egészséges idősödés vi. a foglalkoztatási feltételek, a 
munkakörülmények és a munkakörnyezet, 
valamint a munkahelyi egészségvédelem 
és biztonság javítása, továbbá az idősebb 
munkavállalók aktív idősödésének 
támogatása

Or. it

Módosítás 194
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. aktív és egészséges idősödés vi. a foglalkoztatási feltételek, a 
munkakörülmények és a munkakörnyezet, 
valamint a munkahelyi egészségvédelem 
javítása, továbbá a munkavállalók aktív 
idősödésének támogatása;

Or. fr

Módosítás 195
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. aktív és egészséges idősödés vi. a foglalkoztatási feltételek, a 
munkakörülmények és a munkakörnyezet, 
valamint a munkahelyi egészségvédelem 
és biztonság javítása, továbbá az aktív és 
egészséges idősödés támogatása

Or. it

Indokolás

A szigorú munkahelyi normák teljesítése érdekében elengedhetetlennek tartja a konkrét 
erőfeszítések megtételét is, amely az aktív idősödés alapvető feltétele.

Módosítás 196
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. aktív és egészséges idősödés iv. aktív és egészséges idősödés a 
munkavállalók számára a 
munkakörülmények és a munkakörnyezet, 
valamint a munkahelyi egészségvédelem 
javítása és az idősebb munkavállalókat 
támogató intézkedések révén

Or. en

Módosítás 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. aktív és egészséges idősödés (vi) aktív és egészséges élet és idősödés, 
valamint testmozgás és tömegsport;
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Or. de

Módosítás 198
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. aktív és egészséges idősödés vi. aktív és egészséges idősödés az életet 
végigkísérő folyamatként

Or. de

Módosítás 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. a munkaerő-piaci intézmények 
modernizációja és erősítése, beleértve a 
transznacionális földrajzi mobilitást 
ösztönző tevékenységeket

vii. a bizonytalan foglalkoztatási formák 
fokozatos megszüntetése, valamint a
rendszeres, állandó és biztonságos 
foglalkoztatást eredményező társadalmi 
felemelkedés támogatása

Or. en

Módosítás 200
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. a munkaerő-piaci intézmények
modernizációja és erősítése, beleértve a 
transznacionális földrajzi mobilitást 

vii. a munkaerő-piaci szervezetek
modernizációja és erősítése, a munkaerő-
piaci integráció előmozdítása érdekében 
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ösztönző tevékenységeket partnerségek, egyezmények és 
kezdeményezések ösztönzése az 
érdekeltek, például a szociális partnerek 
és a nem kormányzati szervezetek 
határokon átnyúló, regionális és helyi 
szintű hálózatba szervezése révén, a 
transznacionális földrajzi mobilitást 
ösztönző, valamint a munkáltatóknak és –
jogállásuktól függetlenül – a mobilis 
munkavállalóknak nyújtott tájékoztatási, 
tanácsadó és munkaközvetítési 
szolgáltatásokat javító tevékenységek 
bevonásához nyújtott támogatás

Or. en

Módosítás 201
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. a munkaerő-piaci intézmények 
modernizációja és erősítése, beleértve a 
transznacionális földrajzi mobilitást 
ösztönző tevékenységeket

vii. a munkaerő-piaci intézmények, az 
állami és magán foglalkoztatási 
szolgálatok modernizációja és erősítése, 
beleértve a transznacionális földrajzi 
mobilitást ösztönző tevékenységeket

Or. en

Módosítás 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia. a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetű személyek, különösen a 
fogyatékossággal élők foglalkoztatásának 
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támogatása

Or. en

Módosítás 203
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(viia) a munkakörülmények javítása –
biztonság, egészségvédelem és higiénia, 
valamint munkaidő –, szilárd szerződéses 
viszony, méltányos munkabérek, a családi 
élettel összeegyeztethető munkaidő

Or. pt

Módosítás 204
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az oktatásba, készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba való beruházás a 
következők révén:

b) „Az oktatásba, szakképzésbe, 
készségekbe és az egész életen át tartó 
tanulásba való beruházás” tematikus 
célkitűzés tekintetében a következők 
révén:

Or. fr

Módosítás 205
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az oktatásba, készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba való beruházás a
következők révén:

b) Az oktatásba és képzésbe, a képzés és az 
ifjúságvédelem együttműködésébe, 
készségekbe és az egész életen át tartó 
tanulásba való beruházás a következők 
révén:

Or. de

Módosítás 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az oktatásba, készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba való beruházás a 
következők révén:

b) Az oktatásba, a készségeknek a 
munkaerő-piaci igényekhez való 
igazításába és az egész életen át tartó 
tanulásba való beruházás a következők 
révén:

Or. fr

Módosítás 207
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az oktatásba, készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba való beruházás a 
következők révén:

b) Az oktatásba, készségekbe, a képzésbe
és az egész életen át tartó tanulásba való 
beruházás a következők révén:

Or. en
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Módosítás 208
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a korai iskolaelhagyók számának 
csökkentése és a minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a 
koragyermekkori nevelésben, mind az 
alap- és középfokú oktatásban

i. a korai iskolai lemorzsolódás
csökkentése és megelőzése és a minőségi 
koragyermekkori fejlesztő programokhoz, 
alap- és középfokú oktatáshoz, valamint 
informális és nem formális tanulási 
lehetőségekhez való egyenlő hozzáférés 
ösztönzése

Or. en

Módosítás 209
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a korai iskolaelhagyók számának 
csökkentése és a minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a 
koragyermekkori nevelésben, mind az 
alap- és középfokú oktatásban

i. a korai iskolaelhagyók számának 
csökkentése és a minőségi oktatáshoz való
egyenlő hozzáférés ösztönzése a 
koragyermekkori nevelésben, az alap- és 
középfokú oktatásban, valamint az 
informális és nem formális tanulási 
lehetőségek terén

Or. en

Módosítás 210
Járóka Lívia

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a korai iskolaelhagyók számának 
csökkentése és a minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a 
koragyermekkori nevelésben, mind az 
alap- és középfokú oktatásban

i. a korai iskolaelhagyók számának 
csökkentése és a minőségi és befogadó
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 
ösztönzése mind a koragyermekkori 
nevelésben, mind az alap- és középfokú 
oktatásban

Or. en

Módosítás 211
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a korai iskolaelhagyók számának 
csökkentése és a minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a 
koragyermekkori nevelésben, mind az 
alap- és középfokú oktatásban

i. az iskolaelhagyók számának csökkentése 
és a minőségi oktatáshoz való egyenlő 
hozzáférés ösztönzése mind a 
koragyermekkori nevelésben, mind az 
alap- és középfokú oktatásban

Or. fr

Módosítás 212
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű 
oktatás minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 
való részvétel növelése és a végzettségi 
szintek emelése érdekében

ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű 
oktatás minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 
való részvétel növelése és a végzettségi 
szintek emelése, valamint a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok egyenlő 
hozzáférésének előmozdítása érdekében 
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Or. en

Módosítás 213
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű 
oktatás minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 
való részvétel növelése és a végzettségi 
szintek emelése érdekében

ii. a felsőfokú és szakképzési intézmények
minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 
való részvétel növelése és a végzettségi 
szintek emelése érdekében

Or. en

Módosítás 214
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű 
oktatás minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 
való részvétel növelése és a végzettségi 
szintek emelése érdekében

ii. a szakképzés, valamint a felsőfokú vagy 
annak megfelelő szintű oktatás 
minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 
való részvétel növelése és a végzettségi 
szintek emelése érdekében

Or. fr

Módosítás 215
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés 
ösztönzése, a munkavállalók készségeinek 
és kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása; ennek 
során többek között az alábbi tényezőket 
kell figyelembe venni:
- a szociális gazdaság kereskedelmi és 
nem kereskedelmi területén a szakképzett 
munkaerő hiányának csökkentése 
továbbképzés és a szociális gazdaság 
foglalkozásai számára, fiatalok 
megnyerése révén
- a szakképzés innovatív projektjei
- gyakornoki helyeket közvetítő ügynökök 
minden ágazatban, beleértve a szociális 
gazdaságot is
- támogatási intézkedések az ápolás terén 
a szakképzéshez való hozzáférés 
megkönnyítésére

Or. de

Módosítás 216
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása, valamint 
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az oktatás, a szakképzés és a 
foglalkoztatás közötti átmenet elősegítése

Or. en

Módosítás 217
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása, valamint a 
duális tanulási rendszerek struktúráinak 
és kereteinek létrehozása és 
továbbfejlesztése

Or. en

Indokolás

A statisztikák szerint a duális tanulási utat kínáló rendszerekben szignifikánsan kevesebb a 
korai iskolaelhagyók száma és alacsonyabb a fiatalkori munkanélküliség, mivel ezek a 
rendszerek javíthatják a fiatalok foglalkoztathatóságát. Forrásokat kell elkülöníteni azon 
tagállamok induló költségeire, amelyek nemzeti reformprogramjuk részeként duális tanulási 
rendszerek létrehozásáról és továbbfejlesztéséről határoztak.

Módosítás 218
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
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a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

a pályakezdés támogatása és a 
gyakorlathoz kapcsolódó intézkedések az 
első szakmai képesítés során, a 
munkavállalók készségeinek és
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

Or. de

Módosítás 219
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása a 
fiataloktól az idősekig minden korcsoport 
számára

Or. de

Módosítás 220
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
az egyének készségeinek és 
kompetenciáinak átképzéssel történő 
megújítása, továbbá informális és nem 
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rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

formális tanulási tapasztalataik növelése, 
a képzési rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása, valamint 
az oktatás, a képzés és a foglalkoztatás 
közötti átmenet előmozdítása

Or. en

Módosítás 221
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek, valamint az oktatás, a 
szakképzés és a munkaerő-piaci 
hozzáférés közötti átmenet képleteinek a 
munkaerő-piaci igényekhez való jobb 
igazítása

Or. en

Módosítás 222
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek, valamint az oktatás, a 
szakképzés és a munkaerő-piaci 
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hozzáférés közötti átmenet képleteinek a 
munkaerő-piaci igényekhez való jobb 
igazítása

Or. en

Módosítás 223
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való igazságosabb 
hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók –
különösen az egyesületi szektorban 
önkéntes tevékenységet folytatók – szerzett 
tapasztalatainak elismerése, valamint 
készségeinek és kompetenciáinak 
naprakésszé tétele, többek között a
munkavállalók aktív idősödése érdekében

Or. fr

Módosítás 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása, többek 
között az alapképzéssel foglalkozó 
intézmények és a vállalatok közötti 
partnerségek kialakítása révén
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Or. fr

Módosítás 225
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása, különösen 
a tanulási rendszerek kialakítása és 
fejlesztése révén

Or. fr

Módosítás 226
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása;

iii) az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele;

Or. pt

Módosítás 227
Elisabeth Morin-Chartier
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek, 
ismereteinek, képzettségének és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

Or. fr

Módosítás 228
Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. a munkavállalók 
foglalkoztathatóságának kiterjesztése és 
alkalmazkodási képességének növelése az 
egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez 
való hozzáférés ösztönzése, a 
munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása segítségével

Or. nl

Módosítás 229
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása, valamint 
az oktatás, szakképzés és a munkavállalás 
közötti átmenethez történő segítségnyújtás

Or. fr

Módosítás 230
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. idősebb munkavállalók képesítése a 
munkahelyen annak érdekében, hogy 
ebben a korosztályban elkerüljék a 
magasabb munkanélküliséget, és a 
hosszabb foglalkoztatás révén támogassák 
a későbbi öregségi nyugdíjkorhatárt.

Or. de

Módosítás 231
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a képzési és oktatási rendszerek, 
valamint a munkaerőpiac jobb 
összekapcsolása a készségek célzottabb 
erősítése, a modern munkaerőpiacok által 
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a jól képzett munkavállalók felé támasztott 
követelmények felismerése és az egész 
életen át tartó tanulás lehetővé tétele 
érdekében, különösen egy duális képzési 
rendszer felépítése, reformja és 
kiterjesztése révén.

Or. de

Módosítás 232
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a duális és szakmai képzés számára 
az utánpótlás biztosításának támogatása, 
valamint európai szinten e rendszernek és 
az ehhez kapcsolódó szakképesítésnek a 
fokozott megszilárdítása és felértékelése 

Or. de

Módosítás 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a készségek és kompetenciák 
sporttevékenységek révén történő 
fejlesztése

Or. en

Módosítás 234
Elisabeth Morin-Chartier
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a tényleges igények hatékonyabb 
megismerése érdekében a szakmák és a 
képzési igények távlati szemlélete, 
valamint a szerződésekhez való jobb és 
igazságosabb hozzáférés szakmai 
ágazatonként és területenként

Or. fr

Módosítás 235
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a duális szakképzési rendszer 
létrehozásának vagy kiépítésének 
támogatása

Or. de

Módosítás 236
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. aktív befogadás i. befogadás

Or. en

Módosítás 237
Anthea McIntyre
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A társadalmi befogadás előmozdítása és 
a szegénység elleni küzdelem a következők 
révén:

törölve

i. aktív befogadás
ii. a társadalom peremére szorult 
közösségek – például a romák –
integrációja
iii. a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem
iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat
v. a szociális gazdaság és vállalkozások 
ösztönzése
vi. közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák

Or. en

Indokolás

Az ESZA alkalmazási köre nem bővíthető, mivel annak meg kell felelnie az EUMSZ 162. 
cikkének.

Módosítás 238
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A társadalmi befogadás előmozdítása és c) A társadalmi befogadás előmozdítása és 
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a szegénység elleni küzdelem a következők 
révén:

a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem a 
következők révén:

Or. en

Módosítás 239
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. aktív befogadás i. aktív befogadás; ennek során 
mindenekelőtt a következő célkitűzéseket 
kell figyelembe venni:
a) a munkaerőpiactól leginkább 
eltávolodott, megszilárdult, tartós 
munkanélküliséggel küzdő emberek 
társadalmi és szakmai integrációja,
b) egyedileg veszélyeztetett és szociálisan 
hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és 
szakmai integrációja a szegénység 
megelőzésének és a szegénység elleni 
küzdelemnek megelőző és befogadó 
megközelítéseként,
c) tartósan munkanélküli nők társadalmi 
és szakmai integrációja, a társadalomból 
kirekesztett, bármely korcsoportba tartozó, 
különleges szociális nehézségekkel küzdő 
emberek, mint hajléktalanok, 
bűnelkövetők stb. társadalmi és szakmai 
integrációja,
d) egészségkárosodást szenvedett, 
mindenekelőtt krónikus betegségben, 
mentális betegségben vagy 
szenvedélybetegségben szenvedő 
munkanélküliek társadalmi és szakmai 
integrációja,
e) betegségek megelőzésére irányuló 
intézkedések,
f) a mindennapokban hasznos 
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kompetenciák közvetítése.

Or. de

Módosítás 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. aktív befogadás i. aktív befogadás

– a munkaképes korú emberek számára az 
aktív befogadást célzó (a társadalmi, 
közösségi beilleszkedéssel és az oda való 
visszailleszkedéssel kapcsolatos 
intézkedéseket tartalmazó) olyan integrált 
megközelítések, amelyek támogatják az 
integrációhoz, a minőségi munkához és a 
társadalmi részvételhez vezető holisztikus, 
személyre szabott életpályákat, 
hozzájárulva ezzel a megfelelő minimális 
jövedelem, a minőségi szolgáltatásokhoz 
és a befogadó munkaerőpiachoz való 
hozzáférés biztosításához
– az életciklussal kapcsolatos megközelítés 
érvényesítése egy olyan integrált 
támogatás biztosítása érdekében, amely 
csökkenti a gyermekek és az idősek 
szegénységét és társadalmi kirekesztését

Or. en

Módosítás 241
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. aktív befogadás i. aktív befogadás:
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a munkaképes korú emberek számára az 
aktív befogadást célzó (a társadalmi, 
közösségi beilleszkedéssel és az oda való 
visszailleszkedéssel kapcsolatos 
intézkedéseket tartalmazó) olyan integrált 
megközelítések, amelyek támogatják az 
integrációhoz, a tisztességes munkához és 
a társadalmi részvételhez vezető 
holisztikus, személyre szabott életpályákat, 
hozzájárulva ezzel a megfelelő minimális 
jövedelem, a minőségi szolgáltatásokhoz 
és a befogadó munkaerőpiachoz való 
egyenlő hozzáférés biztosításához
integrált támogatás biztosítása a 
gyermekek és az idősek szegénységének és 
társadalmi kirekesztésének csökkentése 
érdekében

Or. en

Módosítás 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. aktív befogadás i. minden ember aktív befogadása a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása és a 
szegénység, a megkülönböztetés és a 
kirekesztés elleni átfogó küzdelem révén

Or. de

Módosítás 243
Mara Bizzotto

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

i. aktív befogadása i. az oktatásból és képzésből, valamint a 
munkaerőpiacról kiszorult vagy 
kirekesztődéssel fenyegetett személyek 
aktív befogadása

Or. it

Módosítás 244
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. életkortól függetlenül a veszélyeztetett 
személyeket érintő szegénység elleni 
küzdelem, hangsúlyozva a megelőzést és a 
korai felismerést

Or. en

Módosítás 245
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib. a gyermekek jogainak és jóllétének 
előmozdítása a veszélyeztetett gyermekek 
védelme és a gyermekszegénység elleni 
küzdelem érdekében

Or. en

Módosítás 246
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – i c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ic. a szegénységtől mentes, aktív időskor 
támogatása, különösen a nők körében

Or. en

Módosítás 247
Járóka Lívia

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a társadalom peremére szorult 
közösségek – például a romák –
integrációja

ii. a társadalom peremére szorult 
közösségek – például a romák – összetett 
társadalmi-gazdasági integrációja

Or. en

Módosítás 248
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a társadalom peremére szorult 
közösségek – például a romák –
integrációja

ii. a társadalom peremére szorult 
közösségek integrációja

Or. en

Módosítás 249
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelem

iii. a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron, szexuális 
irányultságon vagy nemi identitáson 
alapuló megkülönböztetés minden formája 
elleni küzdelem

Or. en

Módosítás 250
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelem

iii. a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelem és az esélyegyenlőség 
biztosítása

Or. en

Módosítás 251
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat

iv. többek között a megfizethető, 
fenntartható és minőségi 
közszolgáltatásokhoz, például az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz, a 
koragyermekkori neveléshez és a
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gyermekgondozási szolgáltatásokhoz, a 
családtámogatáshoz és a társadalmilag 
befogadó közoktatáshoz való jobb 
hozzáférés biztosítása révén a 
generációról generációra örökített 
szegénység felszámolását, és a gyermekek 
és fiatalok aktív társadalmi 
szerepvállalását célzó intézkedések

Or. en

Módosítás 252
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat;

iv) a lakosság jólétéhez elengedhetetlen 
állami tulajdonú és igazgatású, a 
felhasználóik részvételével üzemeltetett
közszolgáltatásokhoz – így egészségügyi 
ellátáshoz, oktatáshoz, 
igazságszolgáltatáshoz, ivóvízhez, 
lakhatáshoz, közlekedéshez, a gyermekek 
és idősek ellátásához – való jobb 
hozzáférés biztosítása;

Or. pt

Módosítás 253
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása a társadalmi 
befogadást célzó politikák 
kedvezményezettjei számára
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Or. it

Módosítás 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az e-
egészségügy (távgyógyítás, távfelügyelet) 
elterjedtségének javítása érdekében 
létrehozott európai platformok és kísérleti 
projektek keretében biztosított
egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat

Or. fr

Módosítás 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat, az 
egészségvédő testmozgást, a tömegsportot 
és a közérdekű szociális szolgáltatásokat

Or. de

Módosítás 256
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi, gondozási és közösségi 
alapú szolgáltatásokat és a közérdekű 
szociális szolgáltatásokat

Or. en

Módosítás 257
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat és a 
közérdekű szociális szolgáltatásokat

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat, a közösségi 
alapú szolgáltatásokat és a közérdekű 
szociális szolgáltatásokat

Or. en

Módosítás 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a szociális gazdaság és vállalkozások
ösztönzése

v. a szociális gazdaság és a közérdekű 
szociális szolgáltatások, többek között a 
közszolgáltatások ösztönzése

Or. en
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Módosítás 259
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a szociális gazdaság és vállalkozások 
ösztönzése

v. a szociális gazdaság és vállalkozások, 
valamint a társadalmi-kulturális és 
kreatív ágazatok, továbbá a nem 
kormányzati szervezetek és szövetkezeti 
szervezetek ösztönzése

Or. en

Módosítás 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a szociális gazdaság és vállalkozások 
ösztönzése

v. a szociális gazdaság és vállalkozások, 
valamint a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának ösztönzése, többek 
között szociális minősítés bevezetése révén

Or. fr

Módosítás 261
Járóka Lívia

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a szociális gazdaság és vállalkozások 
ösztönzése

v. a szociális szellemű vállalkozás, a 
szociális gazdaság és vállalkozások 
ösztönzése
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Or. en

Módosítás 262
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a szociális gazdaság és vállalkozások 
ösztönzése

v. a szociális gazdaság és az innovatív
vállalkozások ösztönzése

Or. de

Módosítás 263
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a szociális gazdaság és vállalkozások 
ösztönzése

v. a szociális és szolidáris gazdaság és a 
szociális vállalkozások ösztönzése

Or. fr

Módosítás 264
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák

vi. közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák; ennek során a 
következőket kell figyelembe venni: a) 
stratégiák az elszigetelődés és a 
kirekesztés ellen; b) ajánlatok a szociális 
térségben, amelyek hozzájárulnak a 
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társadalmi kirekesztés leküzdéséhez; c) 
stratégiák egyedülálló szülők és ápolást 
végző hozzátartozók helyzetének 
javítására; d) ellátási jellegű 
szolgáltatások támogatása;

Or. de

Módosítás 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – vi a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. a generációról generációra örökített 
szegénység felszámolását célzó 
intézkedések, úgymint családtámogatás, a 
minőségi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés és a gyermekek társadalmi 
szerepvállalásának ösztönzése

Or. en

Módosítás 266
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d. Az intézményi kapacitások javítása és a 
hatékony közigazgatás elősegítése a 
következők révén:

d. Az intézményi kapacitások javítása és a 
hatékony és részvételi jellegű közigazgatás 
elősegítése, valamint a szociális partnerek, 
nem kormányzati szervezetek, regionális 
és helyi önkormányzatok és más 
érdekeltek, különösen a közös 
rendelkezésekről szóló […]/EU rendelet 5. 
cikkében említett partnerek intézményi 
kapacitása javításának ösztönzése a 
következők révén:
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Or. en

Módosítás 267
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a közigazgatási szervek és 
közszolgálatok intézményi kapacitásának 
és hatékonyságának növelésébe történő 
beruházások, amelyek célja a reformok, a 
jobb szabályozás és a jó kormányzás 
megvalósítása

i. a többek között regionális és helyi szintű
közigazgatási szervek és közszolgálatok 
intézményi kapacitásának és 
hatékonyságának növelésébe történő 
beruházások, amelyek célja a reformok és a 
jobb szabályozás megvalósítása, valamint 
a jó kormányzásra való képességük 
javítása

Or. en

Módosítás 268
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a beruházási prioritás csak azon 
tagállamok területén alkalmazandó, 
amelyek legalább egy, a(z) […]/EU 
rendelet 82. cikke (2) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott NUTS 2 szintű 
régióval rendelkeznek, vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosultak.

Ez a beruházási prioritás csak a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult 
tagállamokban alkalmazandó, vagy 
azokban a tagállamokban, amelyek
területén egy vagy több, a(z) […]/EU 
rendelet 82. cikke (2) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott NUTS 2 szintű 
régió található. E tagállamok olyan 
intézkedéseket hajthatnak végre, amelyek 
– amellett, hogy hozzájárulnak e régiók 
intézményi kapacitásainak 
megerősítéséhez, valamint a közigazgatási 
szerveinek és közszolgálatainak a 
hatékonyságához – az érdekelt tagállam 
egész területére kiterjednek.
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Or. it

Módosítás 269
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a regionális és helyi szintű intézményi 
kapacitásba történő beruházások, amelyek 
célja a jó kormányzásra való képesség 
javítását szolgáló reformok megvalósítása

Or. en

Módosítás 270
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintett 
felek intézményi kapacitásának növelése; 
ágazati és területi paktumok a nemzeti, 
regionális és helyi szintű reformok 
ösztönzésére

ii. az érdekelt felek, különösen a szociális 
partnerek és nem kormányzati 
szervezetek, köztük társadalmi-kulturális 
és környezetvédelmi szervezetek
intézményi kapacitásának növelése a 
foglalkoztatás-, oktatás-, szociális és 
társadalmi-kulturális politikák, valamint a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformokat ösztönző ágazati és területi 
paktumok megvalósítását célzó operatív 
programok végrehajtása terén

Or. en

Módosítás 271
Elisabeth Morin-Chartier
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintett 
felek intézményi kapacitásának növelése; 
ágazati és területi paktumok a nemzeti, 
regionális és helyi szintű reformok 
ösztönzésére

ii. a foglalkoztatás-, oktatás- és
szociálpolitika, valamint a szakmai alap-
és továbbképzés és az egész életen át tartó 
tanulási programok kidolgozásában 
érintett felek – különösen az általános 
rendelet 5. cikkében említett partnerek –
intézményi kapacitásának növelése; ágazati 
és területi paktumok a nemzeti, regionális 
és helyi szintű reformok ösztönzésére

Or. fr

Módosítás 272
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintett 
felek intézményi kapacitásának növelése; 
ágazati és területi paktumok a nemzeti, 
regionális és helyi szintű reformok 
ösztönzésére

ii. a foglalkoztatás-, oktatás-, egész életen 
át tartó tanulás és szociálpolitika 
kidolgozásában érintett felek intézményi 
kapacitásának növelése; ágazati és területi 
paktumok a nemzeti, regionális és helyi 
szintű reformok ösztönzésére

Or. it

Indokolás

Fontos az egész életen át tartó tanulás szerepének a pontosítása, különösen a munka 
világában jelenleg végbemenő gyökeres változásokból eredő bizonytalanságra figyelemmel.

Módosítás 273
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintett 
felek intézményi kapacitásának növelése;
ágazati és területi paktumok a nemzeti, 
regionális és helyi szintű reformok 
ösztönzésére

ii. a foglalkoztatás-, oktatás- és
szociálpolitika, a köz- és közösségi 
szolgáltatások, valamint a nemzeti, 
regionális és helyi szintű reformokat 
ösztönző ágazati és területi paktumok
kidolgozásában érintett felek intézményi 
kapacitásának növelése

Or. en

Módosítás 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintett 
felek intézményi kapacitásának növelése; 
ágazati és területi paktumok a nemzeti, 
regionális és helyi szintű reformok 
ösztönzésére

ii. a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintett 
felek intézményi kapacitásának növelése; 
ágazati és területi paktumok a nemzeti, 
regionális és helyi szintű fejlesztések és 
társadalmi haladás ösztönzésére

Or. en

Módosítás 275
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a partnerség elvébe és a közös 
rendelkezésekről szóló […]/EU rendelet 5. 
cikkében említett partnerek intézményi 
kapacitásába történő beruházás, 
amelynek célja, hogy biztosítsa e 
partnerek részvételét és közreműködését a 
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programok és műveletek előkészítésében, 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében

Or. en

Módosítás 276
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. az ESZA területi dimenziójának 
előmozdítása érdekében a területi 
paktumok és helyi kezdeményezések 
kapacitásának létrehozása

Or. it

Módosítás 277
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. az általános rendelet 5. cikkében 
említett partnerek intézményi 
kapacitásának növelése, valamint a 
rendelet végrehajtására irányuló 
intézkedések támogatása;

Or. fr

Módosítás 278
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kis szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes, erőforrás-hatékony és 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdaságra való áttérés támogatása az 
oktatási és képzési rendszerek reformja, a 
készségek és képesítések munkaerő-piaci 
igényekhez való igazítása, a munkavállalók 
képzési szintjének emelése, valamint a 
környezettel és energiával foglalkozó 
ágazatokban történő munkahelyteremtés 
révén

a) a kis szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes, erőforrás-hatékony és 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdaságra való áttérés támogatása az 
oktatási és képzési rendszerek javítása, a 
készségek és képesítések munkaerő-piaci 
igényekhez való igazítása, a munkavállalók 
képzési szintjének emelése, valamint a 
környezettel és energiával foglalkozó 
ágazatokban történő munkahelyteremtés 
révén

Or. fr

Módosítás 279
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kis szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes, erőforrás-hatékony és 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdaságra való áttérés támogatása az 
oktatási és képzési rendszerek reformja, a 
készségek és képesítések munkaerő-piaci 
igényekhez való igazítása, a munkavállalók 
képzési szintjének emelése, valamint a 
környezettel és energiával foglalkozó 
ágazatokban történő munkahelyteremtés 
révén

a) a kis szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes, erőforrás-hatékony és 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdaságra való áttérés támogatása az 
oktatási és képzési rendszerek reformja, a
hozzáállás, a készségek és képesítések 
munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, 
a munkavállalók képzési szintjének 
emelése, valamint a környezettel és 
energiával foglalkozó ágazatokban történő 
munkahelyteremtés révén

Or. fr

Módosítás 280
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c. a kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció ösztönzése posztgraduális 
képzések kidolgozása, kutatói képzési 
programok, valamint a felsőoktatási 
intézmények, kutató- és technológiai 
központok és vállalkozások közötti 
hálózatépítő tevékenységek és partnerségek 
révén

c. a kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció, többek között a társadalmi-
kulturális és kreatív ágazatban működő,
innovatív hálózatok ösztönzése 
posztgraduális képzések kidolgozása, 
kutatói képzési programok, valamint a 
felsőoktatási intézmények, kutató- és 
technológiai központok és vállalkozások 
közötti hálózatépítő tevékenységek és 
partnerségek révén

Or. en

Módosítás 281
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció ösztönzése posztgraduális 
képzések kidolgozása, kutatói képzési 
programok, valamint a felsőoktatási 
intézmények, kutató- és technológiai 
központok és vállalkozások közötti 
hálózatépítő tevékenységek és partnerségek 
révén

c) a kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció ösztönzése posztgraduális 
képzések kidolgozása, vállalkozói 
készségek fejlesztése, kutatói képzési 
programok, valamint a felsőoktatási 
intézmények, kutató- és technológiai 
központok és vállalkozások közötti 
hálózatépítő tevékenységek és partnerségek 
révén

Or. fr

Módosítás 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése a 
vállalkozások és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások növelése révén.

d) a kis- és középvállalkozások által a 
környezeti és társadalmi szempontból 
fenntartható fejlődéshez nyújtott 
hozzájárulás növelése a vállalkozások és 
munkavállalók alkalmazkodóképességének 
elősegítése és az új készségekbe és 
kompetenciákba történő beruházások
növelése révén.

Or. en

Módosítás 283
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése a 
vállalkozások és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások növelése révén.

(d) a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése és a 
humántőke-beruházások növelése.

Or. pt

Módosítás 284
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése a 
vállalkozások és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és
a humántőke-beruházások növelése révén.

d) a mikro-, kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése a 
vállalkozások és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése, a 
humántőke-beruházások növelése, 
valamint a befogadó munkaerőpiacnak, 
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többek között a fogyatékkal élők 
munkaerő-piaci hozzáférésének a 
megerősítése, a kkv-k – különösen a 
fiatalokat célzó – képzési és oktatási 
rendszereinek fejlesztése, valamint a 
társadalmi kihívásokra megoldást kínáló 
szövetkezeti vállalkozások, rendszerek és 
struktúrák ösztönzése révén.

Or. en

Módosítás 285
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése a 
vállalkozások és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások növelése révén.

d) a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése a 
vállalkozások és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások növelése és a 
gyakorlatközpontú szakképzési 
intézmények támogatása révén.

Or. de

Módosítás 286
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése a 
vállalkozások és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások növelése révén.

d) a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének és hosszú távú 
fejlődésének növelése a vállalkozások, 
vállalatvezetők és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások – különösen a 
fiatalok képzése és a tanulási rendszerek –
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növelése révén.

Or. fr

Módosítás 287
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) a [...] rendelet 52. cikke [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet – CPR] 
értelmében az ESZA a technikai 
segítségnyújtást is finanszírozhatja 

Or. it

Módosítás 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg MódosításH302

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok keretében 
meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és a nemzeti 
reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban
meghatározott kihívásokra 
összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
kiemelt céljainak megvalósításához.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok keretében 
meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és a környezeti és a 
társadalmilag fenntartható fejlődésre való
átállás kihívásaira összpontosítanak, hogy 
hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia
legalább a foglalkoztatással, oktatással és 
szegénységgel kapcsolatos kiemelt 
céljainak megvalósításához.

Or. en
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Módosítás 289
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok keretében 
meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és a nemzeti 
reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban 
meghatározott kihívásokra 
összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak 
az Európa 2020 stratégia 
foglalkoztatással, oktatással és 
szegénységgel kapcsolatos kiemelt 
céljainak megvalósításához.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok keretében 
meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és az Európa 2020 stratégia
foglalkoztatással, oktatással és 
szegénységgel kapcsolatos kiemelt 
céljainak megvalósítására 
összpontosítanak, beleértve a nemzeti 
reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban 
meghatározott kapcsolódó kihívások 
kezelését.

Or. en

Módosítás 290
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok keretében 
meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és a nemzeti 
reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban 
meghatározott kihívásokra 
összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
kiemelt céljainak megvalósításához.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok keretében 
meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és a nemzeti 
reformprogramokban, valamint a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
leküzdésére irányuló nemzeti 
stratégiáikban, például a nemzeti 
romastratégiákban, a fogyatékkal élőkre 
vonatkozó nemzeti stratégiákban, a 
nemzeti foglalkoztatási stratégiákban, az 
oktatási stratégiákban stb., továbbá a 
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Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban 
meghatározott kihívásokra 
összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
kiemelt céljainak megvalósításához.

Or. en

Módosítás 291
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok keretében 
meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és a nemzeti 
reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban 
meghatározott kihívásokra 
összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
kiemelt céljainak megvalósításához.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok és a nemzeti szociális 
jelentések keretében meghatározott 
stratégiák és beavatkozások egységesek és 
a nemzeti reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban 
meghatározott kihívásokra 
összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
kiemelt céljainak megvalósításához.

Or. en

Módosítás 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok keretében 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok keretében 
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meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és a nemzeti 
reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban 
meghatározott kihívásokra 
összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
kiemelt céljainak megvalósításához.

meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és a nemzeti 
reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban 
meghatározott kihívásokra 
összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
kiemelt céljainak megvalósításához, és 
teljesítsék az ESZA 2. cikkben 
meghatározott küldetését.

Or. en

Módosítás 293
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

törölve

Or. en

Indokolás

A legalább 20%-os követelmény torzíthatja a program struktúráját, és csökkentené a 
tagállamok rugalmasságát abban, hogy a nyilvánvaló szükségletek gondos felmérése alapján 
a növekedés és foglalkoztatás ösztönzését szolgáló döntéseket hozzanak.

Módosítás 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

(2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 30%-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

Az „aktív befogadás”-nak beruházási 
prioritásként valamennyi operatív 
programban szerepelnie kell. A 
partnerségi szerződések és az operatív 
programok kidolgozását megelőzően a 
Bizottság iránymutatásokat nyújt arra 
vonatkozóan, hogyan kell megvalósítani a 
szegénységcsökkentési célt az ESZA 
keretében integrált és társadalmilag 
befogadó megközelítések révén.

Or. en

Módosítás 295
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

(2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

A partnerségi szerződések és az operatív 
programok kidolgozását megelőzően a 
Bizottság és a tagállamok közösen 
iránymutatásokat készítenek arra 
vonatkozóan, hogyan kell megvalósítani a 
szegénységcsökkentési célt az ESZA 
keretében integrált és társadalmilag 
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befogadó megközelítések révén.
A szegénységcsökkentési cél 
megvalósítása terén elért előrelépés és e 
cél tényleges nyomon követésének 
biztosítása érdekében a tagállamok 
kötelesek összhangba hozni az ESZA 
operatív programjaiban használt 
mutatókat a szociális nyílt koordinációs 
eljárás keretében alkalmazott mutatókkal. 
A tagállamok a nemzeti szociális 
jelentéssel és a nemzeti romastratégiával 
alátámasztott nemzeti 
reformprogramjukban évente 
beszámolnak azokról az ESZA keretében 
indított nemzeti szintű 
kezdeményezésekről, amelyek a 
szegénységcsökkentési cél elérését 
hivatottak elősegíteni.

Or. en

Módosítás 296
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

(2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.
Az „aktív befogadás”-nak beruházási 
prioritásként valamennyi operatív 
programban szerepelnie kell. A 
partnerségi szerződések és az operatív 
programok kidolgozását megelőzően a 
Bizottság iránymutatásokat nyújt arra 
vonatkozóan, hogyan kell megvalósítani a 
szegénységcsökkentési célt az ESZA 
keretében integrált és társadalmilag 
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befogadó megközelítések révén.

Or. en

Módosítás 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

2. Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás tevékeny előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem” céljára kell 
elkülöníteni.

Eltéréssel, megfelelően indokolt esetekben 
a teljes ESZA források 20%-áig 
beszámíthatók a …/EU [ERFA]rendelet 5.
cikke 9. pontjának a)-c) alpontjában 
meghatározott beruházási prioritások.

Or. pl

Indokolás

Tekintettel a társadalmi szegregáció és a szegénység elleni harcban a tagállamok és a régiók 
specifikus szükségleteire, egy sokkal rugalmasabb forráskoncentrációs mechanizmus 
megteremtésére van szükség. Mivel az ERFA lehetővé teszi e területen is a beruházásokat, a 
20%-os küszöbnek éppúgy kell vonatkoznia az ESZA és az ERFA kiadásaira is. 

Módosítás 298
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. (2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

2. Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a közös 
rendelkezésekről szóló […]/EU rendelet 
9. cikke (9) bekezdésében meghatározott 
tematikus célkitűzés megvalósítására, azaz 
„a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem” céljára 
kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a tematikus 
koncentráció érdekében a következők 
szerint járnak el:

törölve

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 
80 %-át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
beruházási prioritásra összpontosítják.
b) Az átmeneti régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 
70 %-át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
beruházási prioritásra összpontosítják.
c) A kevésbé fejlett régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 
60 %-át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
beruházási prioritásra összpontosítják.
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Or. en

Módosítás 300
Deutsch Tamás

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a tematikus koncentráció 
érdekében a következők szerint járnak el:

(3) A tagállamok a tematikus koncentráció 
érdekében a következők szerint járnak el; 
amennyiben arra regionális és 
szubregionális szinten bizonyíthatóan 
szükség van, a tagállamok a fokozott 
rugalmasság érdekében kivételesen 
eltérhetnek ezektől az előírásoktól:

Or. en

Módosítás 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 80 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
beruházási prioritásra összpontosítják.

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok a nemzeti szintű ESZA-
források teljes összegének legalább 80 %-
át a közös rendelkezésekről szóló 
[…]/2012/EU rendelet 9. cikkének (8), (9) 
és (10) bekezdésében meghatározott 
tematikus célkitűzésekre összpontosítják.

Or. en

Módosítás 302
Thomas Mann
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 80 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 70%-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

Or. de

Indokolás

A források 80%-ának a fejlettebb régiókban történő összpontosítása a rugalmasság 
korlátozását eredményezi. A rugalmasság azonban különösen fontos, tekintettel az operatív 
programok 7 éves futamidejére és a régiók közötti nagyfokú egyenlőtlenségekre.

Módosítás 303
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 80 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 70 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

Or. it

Módosítás 304
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont



AM\904731HU.doc 141/223 PE489.537v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 80 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 80 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják, e prioritások 
száma – a sajátos területi szükségletek 
figyelembevételével – legfeljebb tíz lehet, 
azzal a kikötéssel, hogy azokat az 5. 
cikkben említett partnerekkel 
együttműködve kell meghatározni.

Or. fr

Módosítás 305
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 80 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 80 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják, különös 
tekintettel a szegénység szubregionális 
előfordulási helyeire (nehéz 
foglalkoztatási helyzetben lévő területek, 
kerületek és foglalkoztatási 
vonzáskörzetek).

Or. fr

Módosítás 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az átmeneti régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 70 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
beruházási prioritásra összpontosítják.

b) Az átmeneti régiók esetében a 
tagállamok a nemzeti szintű ESZA-
források teljes összegének legalább 70 %-
át a közös rendelkezésekről szóló 
[…]/2012/EU rendelet 9. cikkének (8), (9) 
és (10) bekezdésében meghatározott 
tematikus célkitűzésekre összpontosítják.

Or. en

Módosítás 307
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az átmeneti régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 70 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

b) Az átmeneti régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 60%-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

Or. it

Módosítás 308
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az átmeneti régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 70 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

b) Az átmeneti régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 60%-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.
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Or. de

Indokolás

A források 70%-ának az átmeneti régiókban történő összpontosítása a rugalmasság 
korlátozását eredményezi. A rugalmasság azonban különösen fontos, tekintettel az operatív 
programok 7 éves futamidejére és a régiók közötti nagyfokú egyenlőtlenségekre.

Módosítás 309
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az átmeneti régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 70 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

b) Az átmeneti régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 70 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják, e prioritások 
száma – a sajátos területi szükségletek 
figyelembevételével – legfeljebb tíz lehet, 
azzal a kikötéssel, hogy azokat az 5. 
cikkben említett partnerekkel 
együttműködve kell meghatározni.

Or. fr

Módosítás 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A kevésbé fejlett régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 60 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
beruházási prioritásra összpontosítják.

a) A kevésbé fejlett régiók esetében a 
tagállamok a nemzeti szintű ESZA-
források teljes összegének legalább 60 %-
át a közös rendelkezésekről szóló 
[…]/2012/EU rendelet 9. cikkének (8), (9) 
és (10) bekezdésében meghatározott 
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tematikus célkitűzésekre összpontosítják.

Or. en

Módosítás 311
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A kevésbé fejlett régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 60 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

c) A kevésbé fejlett régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 50%-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

Or. it

Módosítás 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A kevésbé fejlett régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 60 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

c) A kevésbé fejlett régiók és azon régiók
esetében, ahol az egy főre jutó GDP a 
2007–2013 közötti időszakban nem érte el 
az EU-25 átlagának 75%-át, de amelyek 
mára az átmeneti vagy a fejlettebb régiók 
kategóriájában támogatásra jogosultak, a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített források 60 %-át 
legfeljebb öt, a 3. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott beruházási prioritásra 
összpontosítják.

Or. en
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Indokolás

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita 
for the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are 
now eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes.In 
order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

Módosítás 313
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A kevésbé fejlett régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 60 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

c) A kevésbé fejlett régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 60 %-
át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják, e prioritások 
száma – a sajátos területi szükségletek 
figyelembevételével – legfeljebb tíz lehet, 
azzal a kikötéssel, hogy azokat az 5. 
cikkben említett partnerekkel 
együttműködve kell meghatározni.

Or. fr

Módosítás 314
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak némi mozgásteret kell 
kapniuk az operatív programokon belül a 
beruházási prioritások 



PE489.537v02-00 146/223 AM\904731HU.doc

HU

meghatározásában.

Or. de

Módosítás 315
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben említett beruházási 
prioritások maximális száma négyről 
hatra növelhető, amennyiben pontosan 
megindokolják, hogy mindez 
hatékonyabban szolgálja az egyes régiók 
egyedi elvárásait.

Or. it

Módosítás 316
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet mellékletében meghatározott 
közös mutatókat és a programspecifikus 
mutatókat a(z) […]/EU rendelet 24. cikke 
(3) bekezdésének és 87. cikke (2) 
bekezdése b) pontja ii. alpontjának 
megfelelően kell alkalmazni. Valamennyi 
mutatót abszolút értékben kell kifejezni.

Az e rendelet mellékletében meghatározott 
közös mennyiségi és minőségi mutatókat 
és a programspecifikus mutatókat a(z) 
[…]/EU rendelet 24. cikke 
(3) bekezdésének és 87. cikke (2) 
bekezdése b) pontja ii. alpontjának 
megfelelően kell alkalmazni. Valamennyi 
mutatót abszolút értékben kell kifejezni.

Or. en

Módosítás 317
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet mellékletében meghatározott 
közös mutatókat és a programspecifikus 
mutatókat a(z) […] EU rendelet 24. cikke 
(3) bekezdésének és 87. cikke (2) 
bekezdése b) pontja ii. alpontjának 
megfelelően kell alkalmazni. Valamennyi 
mutatót abszolút értékben kell kifejezni.

Az e rendelet mellékletében meghatározott 
közös mutatókat és a programspecifikus 
mutatókat a(z) […]/EU rendelet 24. cikke 
(3) bekezdésének és 87. cikke (2) 
bekezdése b) pontja ii. alpontjának 
megfelelően kell alkalmazni. Valamennyi 
mutatót abszolút értékben kell kifejezni, és 
valamennyi adatot nemek szerinti 
bontásban kell megadni.

Or. en

Módosítás 318
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös és programspecifikus 
teljesítménymutatók részben vagy teljesen 
végrehajtott műveletekre vonatkoznak. 
Amennyiben a támogatott műveletek 
jellegéből adódóan indokolt, a 2022. évre 
számszerűsített kumulatív célértékeket kell 
meghatározni. A kiindulási mutatók értéke 
nulla.

A közös és programspecifikus konkrét és 
nem számszerűsíthető teljesítménymutatók 
részben vagy teljesen végrehajtott 
műveletekre vonatkoznak. Amennyiben a 
támogatott műveletek jellegéből adódóan 
indokolt, a 2022. évre számszerűsített 
kumulatív célértékeket kell meghatározni. 
A kiindulási mutatók értéke nulla.

Or. en

Módosítás 319
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság számos jól megalapozott 
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mutatót dolgoz ki, amelyek egyértelműen 
jelzik, hogy melyek azok a területek, ahol 
előrelépés történt, valamint ahol a 
források felhasználása nem járult hozzá 
az uniós célok és célkitűzések eléréséhez. 
A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve összegyűjti a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés különböző 
vetületeire, például az információkhoz, 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
egyenlőtlen hozzáférésre és az ezekhez 
kapcsolódó feltételeket érintő szükséges 
változásokra vonatkozó adatokat. A romák 
helyzetét külön ismertető adatokat is 
közölni kell.

Or. en

Módosítás 320
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szociális partnereknek és más
érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok végrehajtásába történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

(1) A megfelelő érdekelt feleknek –
különösen a nem kormányzati 
szervezeteknek – az operatív programok 
végrehajtásába történő, a(z) […]/EU 
rendelet 5. cikkében említett bevonása a(z) 
[…]/EU rendelet 113. cikkének 
(7) bekezdésében meghatározott globális 
támogatások formájában történhet. Ebben 
az esetben az operatív program keretében 
meg kell jelölni a program globális 
támogatás által érintett részét, beleértve a 
különböző prioritási tengelyek keretében 
juttatott pénzügyi támogatások indikatív 
elosztását.

Or. en
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Módosítás 321
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szociális partnereknek és más 
érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok végrehajtásába történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

(1) A szociális partnereknek – különösen a 
nem kormányzati szervezeteknek – az 
operatív programok programozásába, 
végrehajtásába és értékelésébe történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
bevonása a(z) […]/EU rendelet 
112. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások vagy 
a(z) […]/EU rendelet 108. és 109. 
cikkében meghatározott technikai 
segítségnyújtás formájában történhet. A 
tagállamok a globális támogatásokat 
valamennyi ESZA operatív program 
keretében elérhetővé teszik a kisméretű 
nem kormányzati szervezetek részére.
Ebben az esetben az operatív program 
keretében meg kell jelölni a program 
globális támogatás által érintett részét, 
beleértve a különböző prioritási tengelyek 
keretében juttatott pénzügyi támogatások 
indikatív elosztását.

Valamennyi ESZA operatív program 
keretében rendelkezésre kell bocsátani 
technikai segítségnyújtási forrásokat, 
kiemelten támogatva a nem kormányzati 
szervezeteket célzó uniós és regionális 
szintű technikai segítségnyújtási 
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szociális partnereknek és más 
érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok végrehajtásába történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

(1) A helyi és regionális 
önkormányzatoknak, a szociális 
partnereknek és más érdekelt feleknek –
különösen a nem kormányzati 
szervezeteknek – az operatív programok
tervezésébe, végrehajtásába és értékelésébe 
történő, a(z) […]/EU rendelet 5. cikkében 
említett bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások vagy 
a(z) […]/EU rendelet 108. és 109. 
cikkében meghatározott technikai 
segítségnyújtás formájában történhet. A 
tagállamok a globális támogatásokat 
valamennyi ESZA operatív program 
keretében elérhetővé teszik a kisméretű 
nem kormányzati szervezetek részére.
Ebben az esetben az operatív program 
keretében meg kell jelölni a program 
globális támogatás által érintett részét, 
beleértve a különböző prioritási tengelyek 
keretében juttatott pénzügyi támogatások 
indikatív elosztását.
Valamennyi ESZA operatív program 
keretében rendelkezésre kell bocsátani 
technikai segítségnyújtási forrásokat, 
kiemelten támogatva a nem kormányzati 
szervezeteknek, valamint kisebb helyi és 
regionális önkormányzatoknak szóló 
uniós és regionális szintű technikai 
segítségnyújtási szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szociális partnereknek és más (1) Az illetékes regionális, helyi és városi 
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érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok végrehajtásába történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

önkormányzatoknak és más helyi 
hatóságoknak, a helyi és regionális szintű 
képviseletet ellátó ernyőszervezeteknek, a 
szociális partnereknek és más érdekelt 
feleknek – különösen a nem kormányzati 
szervezeteknek – az operatív programok 
tervezésébe, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

Or. en

Módosítás 324
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szociális partnereknek és más 
érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok végrehajtásába történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

(1) A szociális partnereknek és más 
érdekelt feleknek – különösen az 
elsősorban regionális és helyi szinten 
működő nem kormányzati szervezeteknek 
–, valamint a(z) […]/EU rendelet 
5. cikkének a), b) és c) pontjában említett 
partnereknek az operatív programok 
végrehajtásába történő bevonása a(z) 
[…]/EU rendelet 113. cikkének 
(7) bekezdésében meghatározott globális 
támogatások formájában történhet. Ebben 
az esetben az operatív program keretében 
meg kell jelölni a program globális 
támogatás által érintett részét, beleértve a 
különböző prioritási tengelyek keretében 
juttatott pénzügyi támogatások indikatív 
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elosztását.

Or. en

Módosítás 325
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szociális partnereknek és más 
érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok végrehajtásába történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

(1) Az illetékes regionális, helyi és városi 
önkormányzatoknak és más helyi 
hatóságoknak, a szociális partnereknek és 
más érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok végrehajtásába történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
bevonása a(z) […]/EU rendelet 
112. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

Or. en

Módosítás 326
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szociális partnereknek és más 
érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok végrehajtásába történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 

(1) A szociális partnereknek és más 
érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok tervezésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe
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bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

történő, a(z) […]/EU rendelet 5. cikkében 
említett bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

Or. de

Módosítás 327
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szociális partnereknek és más 
érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok végrehajtásába történő, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások 
formájában történhet. Ebben az esetben az 
operatív program keretében meg kell 
jelölni a program globális támogatás által 
érintett részét, beleértve a különböző 
prioritási tengelyek keretében juttatott 
pénzügyi támogatások indikatív elosztását.

(1) A szociális partnereknek és más 
érdekelt feleknek – különösen a nem 
kormányzati szervezeteknek – az operatív 
programok kidolgozásába, végrehajtásába
és értékelésébe történő, a(z) […]/EU 
rendelet 5. cikkében említett bevonása a(z) 
[…]/EU rendelet 113. cikkének 
(7) bekezdésében meghatározott globális 
támogatások formájában történhet. Ebben 
az esetben az operatív program keretében 
meg kell jelölni a program globális 
támogatás által érintett részét, beleértve a 
különböző prioritási tengelyek keretében 
juttatott pénzügyi támogatások indikatív 
elosztását.

Or. fr

Módosítás 328
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
a(z) […]/EU rendelet 82. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerüljön 
elkülönítésre a kapacitásépítő intézkedések 
számára és azokon belül képzésekre, 
hálózatépítési intézkedésekre, a szociális 
párbeszéd erősítésére, valamint a szociális 
partnerek közös tevékenységeire.

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
a(z) […]/EU rendelet 82. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosíthatják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerüljön 
elkülönítésre a kapacitásépítő intézkedések 
számára és azokon belül képzésekre, 
hálózatépítési intézkedésekre, a szociális 
párbeszéd erősítésére, valamint a szociális 
partnerek közös tevékenységeire.

Or. de

Módosítás 329
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a
szociális partnerek megfelelő részvételét 
az ESZA által támogatott 
tevékenységekben, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerüljön 
elkülönítésre a kapacitásépítő intézkedések 
számára és azokon belül képzésekre, 
hálózatépítési intézkedésekre, a szociális 
párbeszéd erősítésére, valamint a szociális 
partnerek közös tevékenységeire.

2. Annak érdekében, hogy ösztönözzék az 
érintett szereplők megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
a(z) […]/EU rendelet 82. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerüljön 
elkülönítésre a kapacitásépítő intézkedések 
számára és azokon belül képzésekre, 
hálózatépítési intézkedésekre, a szociális 
párbeszéd erősítésére, valamint az érintett 
szereplők közös tevékenységeire.

Or. en
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Módosítás 330
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
a(z) […]/EU rendelet 82. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerüljön 
elkülönítésre a kapacitásépítő intézkedések 
számára és azokon belül képzésekre, 
hálózatépítési intézkedésekre, a szociális 
párbeszéd erősítésére, valamint a szociális 
partnerek közös tevékenységeire.

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben,
az irányító hatóságok biztosítják, hogy az 
ESZA forrásaiból megfelelő összeg, az 
egyes tagállamok összes ESZA-forrásának 
legalább 2%-a kerüljön elkülönítésre a 
kapacitásépítő intézkedések számára és 
azokon belül képzésekre, hálózatépítési 
intézkedésekre, a szociális párbeszéd 
erősítésére, valamint a szociális partnerek 
közös tevékenységeire.

Or. en

Módosítás 331
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
a(z) […]/EU rendelet 82. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerüljön 

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék 
a(z) […]/EU rendelet 5. cikkében említett 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
illetve programok előkészítésében, 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában meghatározott régióban vagy a 
Kohéziós Alap támogatására jogosult 
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elkülönítésre a kapacitásépítő intézkedések 
számára és azokon belül képzésekre, 
hálózatépítési intézkedésekre, a szociális 
párbeszéd erősítésére, valamint a szociális 
partnerek közös tevékenységeire.

tagállamban működő operatív program 
irányító hatóságai biztosítják, hogy az 
ESZA forrásainak 2%-át különítsék el a 
kapacitásépítő intézkedések számára és 
azokon belül képzésekre, hálózatépítési 
intézkedésekre, a szociális párbeszéd 
erősítésére, valamint a szociális partnerek 
közös tevékenységeire.

Or. fr

Módosítás 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
a(z) […]/EU rendelet 82. cikke
(2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerüljön 
elkülönítésre a kapacitásépítő intézkedések 
számára és azokon belül képzésekre, 
hálózatépítési intézkedésekre, a szociális 
párbeszéd erősítésére, valamint a szociális 
partnerek közös tevékenységeire.

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
a(z) […]/EU rendelet 82. cikkének
(2) bekezdésében meghatározott régióban 
vagy a Kohéziós Alap támogatására 
jogosult tagállamban működő operatív 
program irányító hatóságai biztosítják, 
hogy az ESZA forrásaiból megfelelő 
összeg kerüljön elkülönítésre a 
kapacitásépítő intézkedések számára és 
azokon belül képzésekre, hálózatépítési 
intézkedésekre, a szociális párbeszéd 
erősítésére, valamint a szociális partnerek 
közös tevékenységeire.

Or. en

Módosítás 333
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
a(z) […]/EU rendelet 82. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerüljön 
elkülönítésre a kapacitásépítő intézkedések 
számára és azokon belül képzésekre, 
hálózatépítési intézkedésekre, a szociális 
párbeszéd erősítésére, valamint a szociális 
partnerek közös tevékenységeire.

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
a(z) […]/EU rendelet 82. cikke 
(2) bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerüljön 
elkülönítésre a kapacitásépítő intézkedések 
számára és azokon belül képzésekre, 
hálózatépítési intézkedésekre, a szociális 
párbeszéd erősítésére, valamint a szociális 
partnerek közös tevékenységeire.

Or. de

Módosítás 334
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi és 
a társadalmi-kulturális befogadás, a 
nemek közötti egyenlőség és az 
esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, az irányító hatóságok 
biztosítják, hogy az ESZA forrásaiból 
megfelelő összeg, az egyes tagállamok 
összes ESZA-forrásának legalább 2%-a
kerül elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési és 
hálózatépítési tevékenységei számára.
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Or. en

Módosítás 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

Or. en

Módosítás 336
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
[…]/EU rendelet 5 cikkében említett nem 
kormányzati szervezeteknek az ESZA által 
támogatott tevékenységekben, elsősorban a 
társadalmi befogadás, a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség területén 
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részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

zajló programok előkészítésében, 
végrehajtásában, figyelemmel kísérésében 
és értékelésében – mindenekelőtt 
hatékony intézkedések révén – való 
megfelelő részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában meghatározott régióban vagy a 
Kohéziós Alap támogatására jogosult 
tagállamban működő operatív program 
irányító hatóságai biztosítják, hogy az 
ESZA forrásainak 2%-át különítsék el a 
kapacitásépítési tevékenységek számára, és 
azokon belül képzésekre, hálózatépítési 
intézkedésekre, valamint a nem 
kormányzati szervezetek közös 
tevékenységeire.

Or. de

Módosítás 337
Martin Kastler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 82. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
[…]/EU rendelet 5 cikkében említett nem 
kormányzati szervezeteknek az ESZA által 
támogatott tevékenységekben, elsősorban a 
társadalmi befogadás, a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség területén 
zajló programok előkészítésében, 
végrehajtásában, figyelemmel kísérésében 
és értékelésében – mindenekelőtt 
hatékony intézkedések révén – való 
megfelelő részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában meghatározott régióban vagy a 
Kohéziós Alap támogatására jogosult 
tagállamban működő operatív program 
irányító hatóságai biztosítják, hogy az 
ESZA forrásainak 2%-át különítsék el a 
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kapacitásépítési tevékenységek számára, és 
azokon belül képzésekre, hálózatépítési 
intézkedésekre, valamint a nem 
kormányzati szervezetek közös 
tevékenységeire.

Or. de

Módosítás 338
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék 
a(z) […]/EU rendelet 5. cikkében említett
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben, illetve a programok 
előkészítésében, végrehajtásában, nyomon 
követésében és értékelésében való 
megfelelő részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) és b)
pontjában meghatározott régióban vagy a 
Kohéziós Alap támogatására jogosult 
tagállamban működő operatív program 
irányító hatóságai biztosítják, hogy az 
ESZA forrásainak 2%-át különítsék el a 
nem kormányzati szervezetek 
kapacitásépítési tevékenységei számára.

Or. fr

Módosítás 339
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) és b)
pontjában meghatározott régióban vagy a 
Kohéziós Alap támogatására jogosult 
tagállamban működő operatív program 
irányító hatóságai biztosítják, hogy az 
ESZA forrásainak 2%-át különítsék el a 
kapacitásépítési tevékenységek számára, és 
azokon belül képzésekre, hálózatépítési 
intézkedésekre, valamint a nem 
kormányzati szervezetek közös
tevékenységeire.

Or. de

Módosítás 340
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) (kevésbé 
fejlett régió) és b) (átmeneti régió)
pontjában meghatározott régióban vagy a 
Kohéziós Alap támogatására jogosult 
tagállamban működő operatív program 
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forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

irányító hatóságai biztosítják, hogy az 
ESZA forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára, és azokon belül képzésekre, 
hálózatépítési intézkedésekre, valamint a 
nem kormányzati szervezetek közös
tevékenységeire.

Or. de

Módosítás 341
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

3. Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) és b)
pontjában meghatározott régióban vagy a 
Kohéziós Alap támogatására jogosult 
tagállamban működő operatív program 
irányító hatóságai biztosítják, hogy az 
ESZA forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

Or. fi

Módosítás 342
Járóka Lívia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

(3) Annak érdekében, hogy biztosítsák az 
érdekelt nem kormányzati szervezeteknek 
az ESZA által támogatott – elsősorban a 
társadalmi befogadás, a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség területén 
zajló – tevékenységekben, valamint a 
hasonló programok előkészítésében, 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében való megfelelő részvételét és 
az azokhoz való hozzáférését – különös 
tekintettel az ilyen programok 
kedvezményezettjeit képviselő vagy 
támogató nem kormányzati szervezetekre 
–, a(z) […]/EU rendelet 82. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

Or. en

Módosítás 343
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, egy adott régióban működő 
operatív program irányító hatóságai 



PE489.537v02-00 164/223 AM\904731HU.doc

HU

meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei 
számára.

biztosítják, hogy az ESZA forrásaiból 
megfelelő összeg kerül elkülönítésre a nem 
kormányzati szervezetek kapacitásépítési 
tevékenységei számára.

Or. en

Módosítás 344
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló
tevékenységekben való megfelelő 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott régióban vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult tagállamban 
működő operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési tevékenységei
számára.

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek és a 
szociális partnereknek az ESZA által 
támogatott tevékenységekben való 
megfelelő részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, a(z) […]/EU rendelet 
82. cikke (2) bekezdésének a) és b)
pontjában meghatározott régióban vagy a 
Kohéziós Alap támogatására jogosult 
tagállamban működő operatív program 
irányító hatóságai biztosítják, hogy az 
ESZA forrásaiból megfelelő összeg kerül 
elkülönítésre kapacitásépítési 
tevékenységek számára.

Or. en

Módosítás 345
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság, különösen 
azzal a céllal, hogy fokozzák a nők 
foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és érvényesülési lehetőségeit, 
csökkentsék a nemek szerinti munkaerő-
piaci szegregációt, felszámolják a 
nemekhez kötődő sztereotípiákat az 
oktatásban és képzésben, továbbá hogy
elősegítsék a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára, a(z) […]/EU rendelet 7. cikkében 
említett általános érvényesítés eszközével, 
valamint a 3. cikk (1) bekezdése 
a) pontjának iv. alpontjában említett 
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a
nemek közötti egyenlőséget.

A tagállamok és a Bizottság, különösen 
azzal a céllal, hogy fokozzák a nők 
foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és érvényesülési lehetőségeit, 
csökkentsék a nemek szerinti munkaerő-
piaci szegregációt, felszámolják a 
nemekhez kötődő sztereotípiákat az 
oktatásban és képzésben és elősegítsék a 
munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára, továbbá hogy a gondozási 
feladatok férfiak és nők közötti egyenlő 
megosztásának ösztönzése révén 
megoldást kínáljanak a szegénység 
feminizálódásának problémájára, a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítés eszközével, valamint
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az operatív 
programok előkészítése, végrehajtása, 
nyomon követése és értékelése során a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés 
módszerét alkalmazva elősegítsék a nemek 
közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség 
megvalósulását. A tagállamok ezenfelül 
lehetővé teszik a nők és férfiak 
kiegyenlített részvételét az operatív 
programok irányításában és 
végrehajtásában helyi, regionális és 
nemzeti szinten, és beszámolnak az e téren 
tett előrelépésről.

Or. en

Módosítás 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság, különösen 
azzal a céllal, hogy fokozzák a nők 
foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és érvényesülési lehetőségeit, 
csökkentsék a nemek szerinti munkaerő-
piaci szegregációt, felszámolják a 
nemekhez kötődő sztereotípiákat az 
oktatásban és képzésben, továbbá hogy 
elősegítsék a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára, a(z) […]/EU rendelet 7. cikkében 
említett általános érvényesítés eszközével, 
valamint a 3. cikk (1) bekezdése 
a) pontjának iv. alpontjában említett 
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget.

A tagállamok és a Bizottság a(z) […]/EU 
rendelet 7. cikkében említett általános 
érvényesítés eszközével – a nemi 
szempontnak az összes tematikus 
prioritáshoz tartozó intézkedésekbe és a 
programok valamennyi tervezési és 
végrehajtási szakaszába történő 
beillesztésével – előmozdítják a nemek 
közötti egyenlőséget. A tagállamok 
forrásokat és a 3. cikk (1) bekezdése 
a) pontjának iv. alpontjában említett 
konkrét intézkedéseket biztosítanak, 
különösen azzal a céllal, hogy fokozzák a 
nők foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és érvényesülési lehetőségeit, 
megszüntessék a nemek szerinti 
munkaerő-piaci szegregációt, 
felszámolják a nemekhez kötődő 
sztereotípiákat az oktatásban és 
képzésben, megoldást kínáljanak a 
szegénység feminizációjának 
problémájára, ösztönözzék a gondozási 
feladatok férfiak és nők közötti egyenlő 
megosztását, valamint hogy elősegítsék a 
munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára.

Or. en

Módosítás 347
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság, különösen 
azzal a céllal, hogy fokozzák a nők 
foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és érvényesülési lehetőségeit, 
csökkentsék a nemek szerinti munkaerő-

A tagállamok és a Bizottság a(z) […]/EU 
rendelet 7. cikkében említett általános 
érvényesítés eszközével – a nemi 
szempontnak az összes tematikus 
prioritáshoz tartozó intézkedésekbe 
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piaci szegregációt, felszámolják a 
nemekhez kötődő sztereotípiákat az 
oktatásban és képzésben, továbbá hogy 
elősegítsék a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára, a(z) […]/EU rendelet 7. cikkében 
említett általános érvényesítés eszközével, 
valamint a 3. cikk (1) bekezdése 
a) pontjának iv. alpontjában említett
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget.

történő beillesztésével – előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget. A tagállamok 
forrásokat különítenek el a 3. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában 
említett konkrét intézkedésekre, 
különösen, de nem kizárólag azzal a 
céllal, hogy fokozzák a nők 
foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és érvényesülési lehetőségeit, 
csökkentsék a nemek szerinti munkaerő-
piaci szegregációt, felszámolják a 
nemekhez kötődő sztereotípiákat az 
oktatásban és képzésben, megoldást 
kínáljanak a szegénység 
feminizálódásának problémájára, 
ösztönözzék a gondozási feladatok férfiak 
és nők közötti egyenlő megosztását, 
valamint hogy elősegítsék a munka, a 
családi és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára.

Or. en

Módosítás 348
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság, különösen 
azzal a céllal, hogy fokozzák a nők 
foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és érvényesülési lehetőségeit, 
csökkentsék a nemek szerinti munkaerő-
piaci szegregációt, felszámolják a 
nemekhez kötődő sztereotípiákat az 
oktatásban és képzésben, továbbá hogy
elősegítsék a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára, a(z) […]/EU rendelet 7. cikkében 
említett általános érvényesítés eszközével, 
valamint a 3. cikk (1) bekezdése 
a) pontjának iv. alpontjában említett 

A tagállamok és a Bizottság kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a(z) […]/EU rendelet 
7. cikkében említett általános érvényesítés 
eszközével előmozdítják a nemek közötti 
egyenlőséget. Ezenkívül a 3. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában 
említett konkrét intézkedésekkel, 
különösen azzal a céllal, hogy fokozzák a 
nők foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és érvényesülési lehetőségeit, 
csökkenteniük kell a nemek szerinti 
munkaerő-piaci szegregációt, fel kell 
számolniuk az oktatásban és képzésben a 
nemekhez kötődő sztereotípiákat, továbbá 
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konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget.

elő kell segíteniük a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára.

Or. de

Módosítás 349
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint a 3. cikkben, és különösen a 3. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. 
alpontjában meghatározott beruházási 
prioritásokon belüli konkrét 
intézkedésekkel előmozdítják a mindenki
számára biztosítandó esélyegyenlőséget, 
ideértve a fogyatékossággal élő 
személyeket segítő akadálymentesítést. E 
tevékenységek a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
személyekre és a fogyatékossággal élőkre 
irányulnak; céljuk e személyek munkaerő-
piaci részvételének és társadalmi 
integrációjának elősegítése, az 
iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

A tagállamok és a Bizottság az
esélyegyenlőségnek a(z) […]/EU rendelet 
7. cikkében említett általános érvényesítési 
eszközével, valamint a 3. cikkben, és 
különösen a 3. cikk (1) bekezdése c) 
pontjának ii. és iii. alpontjában 
meghatározott beruházási prioritásokon 
belüli konkrét intézkedésekkel 
előmozdítják a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés veszélyének 
kitett személyek számára biztosítandó 
esélyegyenlőséget. E tevékenységek a 
hátrányos megkülönböztetés veszélyének 
kitett személyekre irányulnak; céljuk e 
személyek munkaerő-piaci részvételének 
és társadalmi integrációjának elősegítése, 
az iskolázottság, az egészségi állapot és a 
minőségi közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés terén tapasztalható 
egyenlőtlenségek csökkentése, a 
fogyatékossággal élő személyeket segítő 
akadálymentesítés javítása, valamint az 
intézményi ellátásról a közösségi alapú 
ellátási szolgáltatásokra való áttérés 
megvalósítása és a szegregáció 
valamennyi formájának megelőzése.

ESZA-támogatás nem fordítható a 
társadalmi egyenlőtlenségeket vagy a 
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szegregációt (a közösség leghátrányosabb 
helyzetű tagjai számára nem hozzáférhető 
szolgáltatások létrehozása révén) erősítő 
programokra. Az ESZA beruházásainak a 
társadalom peremére szorult csoportok 
esélyegyenlőségére, egyenlő hozzáférésére 
és integrációjára gyakorolt hatásait 
valamennyi operatív program esetében 
meg kell vizsgálni és azokról jelentést kell 
tenni. A tagállamok a nemzeti 
reformprogramjukhoz mellékelt nemzeti 
szociális jelentésben beszámolnak a 
társadalom peremére szorult közösségekre 
és a migránsokra irányuló, az ESZA által 
finanszírozott kezdeményezésekről. A 
tagállamok nemzeti romastratégiájukban 
részletesen ismertetik, hogyan járult hozzá 
az ESZA a romák társadalmi-gazdasági 
integrációjához, továbbá a nemzeti 
reformprogramjukhoz mellékelt nemzeti 
szociális jelentésben évente beszámolnak 
az e területen megvalósított 
kezdeményezésekről.

Or. en

Módosítás 350
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint a 3. cikkben, és különösen a 3. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. 
alpontjában meghatározott beruházási 
prioritásokon belüli konkrét 
intézkedésekkel előmozdítják a mindenki 
számára biztosítandó esélyegyenlőséget, 
ideértve a fogyatékossággal élő 
személyeket segítő akadálymentesítést. E 

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint – különös figyelmet szentelve a 
többszörös, hátrányos 
megkülönböztetéssel szembesülőkre – a 3. 
cikkben meghatározott valamennyi ezzel 
kapcsolatos beruházási prioritáson belüli 
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
mindenki számára biztosítandó 
esélyegyenlőséget, ideértve a 
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tevékenységek a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
személyekre és a fogyatékossággal élőkre 
irányulnak; céljuk e személyek munkaerő-
piaci részvételének és társadalmi 
integrációjának elősegítése, az 
iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

fogyatékossággal élő személyeket segítő 
akadálymentesítést. E tevékenységek a 
hátrányos megkülönböztetés veszélyének 
kitett személyekre és a fogyatékossággal 
élőkre irányulnak; céljuk e személyek 
munkaerő-piaci részvételének – különösen 
az érintettek munkaerőpiachoz való jobb 
hozzáférésének – és társadalmi 
integrációjának elősegítése, az 
iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

Or. en

Módosítás 351
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint a 3. cikkben, és különösen a 3. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. 
alpontjában meghatározott beruházási 
prioritásokon belüli konkrét 
intézkedésekkel előmozdítják a mindenki 
számára biztosítandó esélyegyenlőséget, 
ideértve a fogyatékossággal élő 
személyeket segítő akadálymentesítést. E 
tevékenységek a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
személyekre és a fogyatékossággal élőkre 
irányulnak; céljuk e személyek munkaerő-
piaci részvételének és társadalmi 
integrációjának elősegítése, az 
iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével 
előmozdítják a mindenki számára 
biztosítandó esélyegyenlőséget a nemen, 
fajon vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés nélkül. Az 
ESZA ezenfelül támogatja az e rendelet 3. 
cikkében, és különösen a 3. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának iii. alpontjában 
meghatározott beruházási prioritásokon 
belüli konkrét intézkedéseket. E 
tevékenységek életkortól függetlenül a 
hátrányos megkülönböztetés veszélyének 
kitett személyekre és a fogyatékossággal 
élőkre irányulnak; céljuk e személyek 
munkaerő-piaci részvételének és társadalmi 
integrációjának elősegítése, az 
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ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

Or. en

Módosítás 352
Járóka Lívia

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint a 3. cikkben, és különösen a 3. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. 
alpontjában meghatározott beruházási 
prioritásokon belüli konkrét 
intézkedésekkel előmozdítják a mindenki 
számára biztosítandó esélyegyenlőséget, 
ideértve a fogyatékossággal élő 
személyeket segítő akadálymentesítést. E 
tevékenységek a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
személyekre és a fogyatékossággal élőkre 
irányulnak; céljuk e személyek munkaerő-
piaci részvételének és társadalmi 
integrációjának elősegítése, az 
iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint a 3. cikkben, és különösen a 3. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. 
alpontjában meghatározott beruházási 
prioritásokon belüli konkrét 
intézkedésekkel előmozdítják a mindenki 
számára biztosítandó esélyegyenlőséget, 
ideértve a fogyatékossággal élő 
személyeket segítő akadálymentesítést. E 
tevékenységek a hátrányos 
megkülönböztetés és a társadalmi 
kirekesztés veszélyének kitett személyekre, 
többek között a fogyatékossággal élőkre és 
a társadalom peremére szorult 
közösségekre irányulnak; céljuk e 
személyek munkaerő-piaci részvételének 
és társadalmi integrációjának elősegítése, a 
minőségi oktatási és egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

Or. en
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Módosítás 353
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint a 3. cikkben, és különösen a 3. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. 
alpontjában meghatározott beruházási 
prioritásokon belüli konkrét 
intézkedésekkel előmozdítják a mindenki 
számára biztosítandó esélyegyenlőséget, 
ideértve a fogyatékossággal élő 
személyeket segítő akadálymentesítést. E 
tevékenységek a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
személyekre és a fogyatékossággal élőkre 
irányulnak; céljuk e személyek munkaerő-
piaci részvételének és társadalmi 
integrációjának elősegítése, az 
iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint a 3. cikkben, és különösen a 3. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. 
alpontjában meghatározott beruházási 
prioritásokon belüli konkrét 
intézkedésekkel előmozdítják a mindenki 
számára biztosítandó esélyegyenlőséget, 
ideértve a fogyatékossággal élő 
személyeket segítő akadálymentesítést. E 
tevékenységek a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
személyekre – így a bevándorlókra – és a 
fogyatékossággal élőkre irányulnak; céljuk 
e személyek munkaerő-piaci részvételének 
és társadalmi integrációjának elősegítése, 
az iskolázottság és az egészségi állapot 
terén tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

Or. pt

Módosítás 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Társadalmi innováció törölve
(1) Az ESZA az e rendelet 3. cikkében 
meghatározott hatálya alá tartozó 
valamennyi területen ösztönzi a 
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társadalmi innovációt, különösen a 
társadalmi igényekre választ adó 
innovatív megoldások tesztelése és széles 
körben való megvalósítása céljából.
(2) A tagállamok az operatív programok 
keretében megmutatkozó konkrét igényeik 
alapján meghatározzák a társadalmi 
innovációval kapcsolatos témaköröket.
(3) A Bizottság – mindenekelőtt az 
egymástól való tanulás támogatása, 
hálózatok létrehozása és a bevált 
gyakorlatok és módszerek terjesztése által 
– elősegíti a társadalmi innováció terén 
folytatott kapacitásépítést.

Or. en

Módosítás 355
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA az e rendelet 3. cikkében 
meghatározott hatálya alá tartozó 
valamennyi területen ösztönzi a társadalmi 
innovációt, különösen a társadalmi 
igényekre választ adó innovatív 
megoldások tesztelése és széles körben 
való megvalósítása céljából.

(1) Az ESZA az e rendelet 3. cikkében 
meghatározott hatálya alá tartozó 
valamennyi területen ösztönzi a társadalmi 
innovációt, különösen a társadalmi 
igényekre választ adó innovatív 
megoldások, többek között az alulról 
szerveződő megoldások tesztelése, 
értékelése, majd széles körben való 
megvalósítása céljából.

Or. en

Módosítás 356
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA az e rendelet 3. cikkében 
meghatározott hatálya alá tartozó 
valamennyi területen ösztönzi a társadalmi 
innovációt, különösen a társadalmi 
igényekre választ adó innovatív 
megoldások tesztelése és széles körben 
való megvalósítása céljából.

(1) Az ESZA az e rendelet 3. cikkében 
meghatározott hatálya alá tartozó 
valamennyi területen ösztönzi a társadalmi 
innovációt, különösen a társadalmi 
igényekre választ adó innovatív 
megoldások, többek között az alulról 
szerveződő megoldások tesztelése, 
értékelése és széles körben való 
megvalósítása céljából.

Or. en

Módosítás 357
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA az e rendelet 3. cikkében 
meghatározott hatálya alá tartozó 
valamennyi területen ösztönzi a társadalmi 
innovációt, különösen a társadalmi 
igényekre választ adó innovatív 
megoldások tesztelése és széles körben 
való megvalósítása céljából.

(1) Az ESZA az e rendelet 3. cikkében 
meghatározott hatálya alá tartozó 
valamennyi területen ösztönzi a társadalmi 
innovációt, különösen a társadalmi 
igényekre választ adó innovatív 
megoldások helyi vagy regionális szinten 
történő tesztelése és széles körben való 
megvalósítása céljából.

Or. fr

Módosítás 358
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA az e rendelet 3. cikkében 
meghatározott hatálya alá tartozó 

(1) Az ESZA az e rendelet 3. cikkében 
meghatározott hatálya alá tartozó 
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valamennyi területen ösztönzi a társadalmi 
innovációt, különösen a társadalmi 
igényekre választ adó innovatív 
megoldások tesztelése és széles körben 
való megvalósítása céljából.

valamennyi területen ösztönzi a társadalmi 
innovációt, különösen a társadalmi 
igényekre választ adó innovatív 
megoldások tesztelése, értékelése és széles 
körben való megvalósítása céljából. Az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
céljainak megvalósításához a 
végrehajtásba valamennyi érintett 
szereplőt bevonják, mindenekelőtt szoros a 
szociális partnerekkel, szociális 
szövetségekkel és az oktatási 
intézményekkel való szoros 
együttműködés alapján.

Or. de

Módosítás 359
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „Szociális innováció”: céljaikat és 
eszközeiket tekintve egyaránt szociális 
jellegű új beavatkozások, amelyek 
hatékonyabb, eredményesebb, 
fenntarthatóbb és/vagy igazságosabb 
válaszokat adnak azon társadalmi 
igényekre, amelyeket még nem vagy nem 
kellőképpen elégítettek ki, a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés leküzdése, a 
magas szintű minőségi foglalkoztatás és a 
tisztességes munka előmozdítása, a 
megfelelő és a szegénység megelőzésére 
szolgáló szociális védelem garantálása, 
valamint a munkakörülmények javítása, 
ezáltal pedig a társadalmi haladáshoz való 
hozzájárulás tekintetében.
A szociális innovációnak javítania kell az 
élet és a munka minőségét. Megítélésének 
elsősorban nem gazdasági kritériumokon, 
hanem inkább azon a hozzáadott értéken 
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kell alapulnia, amellyel a társadalom 
egészét gyarapítja.

Or. en

Módosítás 360
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az operatív programok 
keretében megmutatkozó konkrét igényeik 
alapján meghatározzák a társadalmi 
innovációval kapcsolatos témaköröket.

(2) A tagállamok az operatív programok 
keretében megmutatkozó konkrét igényeik 
alapján pontosítják a társadalmi 
innovációval kapcsolatos területeket és 
témaköröket, valamint kidolgozhatják a 
szerzett tapasztalatok értékelésére és a 
kapott eredmények összegyűjtésére és 
terjesztésére szolgáló tervet.

Or. it

Módosítás 361
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az operatív programok 
keretében megmutatkozó konkrét igényeik 
alapján meghatározzák a társadalmi 
innovációval kapcsolatos témaköröket.

(2) A tagállamok az operatív programok 
keretében megmutatkozó konkrét igényeik 
alapján meghatározzák a társadalmi 
innovációval kapcsolatos témaköröket, 
ideértve a társadalmi-kulturális 
innovációval kapcsolatos, valamint a 
közösségi támogatási kerettervbe tartozó 
további alapok, különösen az ERFA 
intézkedéseivel összefüggő kérdéseket.

Or. en
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Módosítás 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – mindenekelőtt az 
egymástól való tanulás támogatása, 
hálózatok létrehozása és a bevált 
gyakorlatok és módszerek terjesztése által 
– elősegíti a társadalmi innováció terén 
folytatott kapacitásépítést.

(3) A Bizottság – mindenekelőtt az 
egymástól való tanulás támogatása, 
hálózatok létrehozása és a bevált 
gyakorlatok és módszerek terjesztése által 
– elősegíti a társadalmi innováció terén 
folytatott kapacitásépítést, többek között a 
vállalkozások szociális minősítésének 
megszerzésére vonatkozó, egységes 
követelményeket illetően.

Or. fr

Módosítás 363
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – mindenekelőtt az
egymástól való tanulás támogatása, 
hálózatok létrehozása és a bevált 
gyakorlatok és módszerek terjesztése által 
– elősegíti a társadalmi innováció terén 
folytatott kapacitásépítést.

(3) A Bizottság – mindenekelőtt a többek 
között regionális és helyi önkormányzatok 
részvételével megvalósuló egymástól való 
tanulás támogatása, hálózatok létrehozása 
és a bevált gyakorlatok és módszerek 
terjesztése által – elősegíti a társadalmi 
innováció terén folytatott kapacitásépítést.

Or. en

Módosítás 364
Andrea Cozzolino
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Transznacionális együttműködés Transznacionális és régióközi 
együttműködés

Or. it

Módosítás 365
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – az egymástól való 
tanulást elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – támogatják a 
transznacionális együttműködést. A 
transznacionális együttműködésben részt 
vevő partnerek legalább két tagállamból 
származnak.

(1) A tagállamok – az egymástól való 
tanulást elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – támogathatják a 
transznacionális együttműködést.

Or. it

Módosítás 366
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – az egymástól való 
tanulást elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – támogatják a 
transznacionális együttműködést. A 
transznacionális együttműködésben részt 
vevő partnerek legalább két tagállamból 

(1) A tagállamok – az egymástól való 
tanulást elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – támogatják a 
transznacionális és/vagy régióközi 
együttműködést. A transznacionális és
régióközi együttműködésben részt vevő 
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származnak. partnerek legalább két tagállamból 
származnak.

Or. it

Módosítás 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – az egymástól való 
tanulást elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – támogatják a 
transznacionális együttműködést. A 
transznacionális együttműködésben részt 
vevő partnerek legalább két tagállamból 
származnak.

(1) A tagállamok – az egymástól való 
tanulást elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – támogatják a 
transznacionális együttműködést. A 
transznacionális együttműködésben részt 
vevő partnerek – amelyek akár helyi és 
városi önkormányzatok is lehetne –
legalább két tagállamból származnak.

Or. en

Módosítás 368
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – az egymástól való 
tanulást elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – támogatják a 
transznacionális együttműködést. A 
transznacionális együttműködésben részt 
vevő partnerek legalább két tagállamból 
származnak.

(1) A tagállamok – az egymástól való
tanulást elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – támogatják a 
transznacionális együttműködést. A 
transznacionális együttműködésben részt 
vevő, a(z) […]/EU rendelet 5. cikkében 
említett partnerek legalább két tagállamból 
származnak.

Or. en
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Módosítás 369
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság javaslatait tartalmazó, az 
ESZA-bizottság által jóváhagyott listáról a 
tagállamok kiválaszthatják a 
transznacionális együttműködés témáját.

(2) A megfelelő érdekelt felekkel, többek 
között a nem kormányzati szervezetekkel 
folytatott konzultációt követően a
Bizottság javaslatait tartalmazó, az ESZA-
bizottság által jóváhagyott listáról a 
tagállamok kiválaszthatják a 
transznacionális együttműködés témáját.

Or. en

Módosítás 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság javaslatait tartalmazó, az 
ESZA-bizottság által jóváhagyott listáról a 
tagállamok kiválaszthatják a 
transznacionális együttműködés témáját.

(2) A civil társadalmi szervezetekkel, 
valamint a helyi és regionális 
önkormányzatokkal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság javaslatait tartalmazó, 
az ESZA-bizottság által jóváhagyott 
listáról a tagállamok kiválaszthatják a 
transznacionális együttműködés témáját.

Or. en

Módosítás 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság javaslatait tartalmazó, az 
ESZA-bizottság által jóváhagyott listáról a 
tagállamok kiválaszthatják a 
transznacionális együttműködés témáját.

(2) A Bizottság javaslatait tartalmazó, az 
ESZA-bizottság által jóváhagyott listáról a 
tagállamok a regionális, helyi és városi 
önkormányzatokkal és más hatóságokkal 
közösen kiválaszthatják a transznacionális 
együttműködés témáját.

Or. en

Módosítás 372
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság javaslatait tartalmazó, az 
ESZA-bizottság által jóváhagyott listáról a 
tagállamok kiválaszthatják a 
transznacionális együttműködés témáját.

(2) A partnerekkel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság javaslatait tartalmazó, 
az ESZA-bizottság által jóváhagyott 
listáról a tagállamok kiválaszthatják a 
transznacionális együttműködés témáját.

Or. en

Módosítás 373
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság javaslatait tartalmazó, az 
ESZA-bizottság által jóváhagyott listáról a 
tagállamok kiválaszthatják a 
transznacionális együttműködés témáját.

(2) A Bizottság javaslatait tartalmazó, az 
ESZA-bizottság által jóváhagyott listáról a 
tagállamok a regionális, helyi és városi 
önkormányzatokkal és más hatóságokkal 
közösen kiválaszthatják a transznacionális 
együttműködés témáját.

Or. en
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Módosítás 374
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság javaslatait tartalmazó, az 
ESZA-bizottság által jóváhagyott listáról a
tagállamok kiválaszthatják a 
transznacionális együttműködés témáját.

(2) A Bizottság javaslatait tartalmazó, az 
ESZA-bizottság által jóváhagyott listáról a 
tagállamok kiválaszthatják a 
transznacionális együttműködés témáját és
további, érdeklődésre számot tartó 
témákat javasolhatnak.

Or. en

Módosítás 375
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az egymástól való tanulás 
támogatásával, valamint összehangolt vagy 
együttes fellépésekkel előmozdítja a 
(2) bekezdésben említett témákra irányuló
transznacionális együttműködést. A 
Bizottság a tapasztalatcsere ösztönzése, a 
kapacitás- és hálózatépítés elősegítése, 
valamint a releváns eredmények terjesztése 
céljából uniós szintű platformot működtet. 
Ezenkívül a Bizottság a transznacionális 
együttműködés megkönnyítése céljából 
összehangolt végrehajtási keretet dolgoz 
ki, amely közös támogathatósági 
kritériumokat, a fellépések típusát és 
ütemtervét, valamint a nyomon követés és 
értékelés közös módszertani 
megközelítéseit is magában foglalja.

(3) A Bizottság az egymástól való tanulás 
támogatásával, valamint összehangolt vagy 
együttes fellépésekkel előmozdítja a 
transznacionális együttműködést. A 
Bizottság a transznacionális partnerségek 
kiépítésének megkönnyítése, a 
tapasztalatcsere ösztönzése, a kapacitás- és 
hálózatépítés elősegítése, valamint a 
releváns eredmények összegyűjtése és
terjesztése céljából uniós szintű platformot 
működtet.

Or. it
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Módosítás 376
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az egymástól való tanulás 
támogatásával, valamint összehangolt vagy 
együttes fellépésekkel előmozdítja a 
(2) bekezdésben említett témákra irányuló 
transznacionális együttműködést. A 
Bizottság a tapasztalatcsere ösztönzése, a 
kapacitás- és hálózatépítés elősegítése, 
valamint a releváns eredmények terjesztése 
céljából uniós szintű platformot működtet. 
Ezenkívül a Bizottság a transznacionális 
együttműködés megkönnyítése céljából 
összehangolt végrehajtási keretet dolgoz ki, 
amely közös támogathatósági 
kritériumokat, a fellépések típusát és 
ütemtervét, valamint a nyomon követés és 
értékelés közös módszertani 
megközelítéseit is magában foglalja.

(3) A Bizottság az egymástól való tanulás 
támogatásával, valamint összehangolt vagy 
együttes fellépésekkel előmozdítja a 
(2) bekezdésben említett témákra irányuló 
transznacionális együttműködést. A 
Bizottság a tapasztalatcsere ösztönzése, a 
kapacitás- és hálózatépítés elősegítése, 
valamint a releváns eredmények terjesztése 
céljából uniós szintű platformot működtet. 
A tagállamokat a társadalmi befogadás 
terén működő, határokon átnyúló 
hálózatok létrehozására ösztönzik az 
érintett civil társadalmi szereplők 
bevonásával. Ezenkívül a Bizottság a 
transznacionális együttműködés 
megkönnyítése céljából összehangolt 
végrehajtási keretet dolgoz ki, amely közös 
támogathatósági kritériumokat, a 
fellépések típusát és ütemtervét, valamint a 
nyomon követés és értékelés közös 
módszertani megközelítéseit is magában 
foglalja.

Or. en

Módosítás 377
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Szociális Alap 
transznacionális együttműködési céljait a 
tagállamokban az Európai Regionális 
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Együttműködés (ERE) programjainak 
céljaival összevetve kell ellenőrizni, ily 
módon lehet hatékonyabbá tenni a 
különböző alapokból támogatott 
tevékenységek megvalósítását és 
regionálisan célzott elhelyezését.

Or. fi

Módosítás 378
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) „A társadalmi befogadás 
előmozdítását és a szegénység elleni 
küzdelmet” szolgáló 20%-os ESZA-forrás 
egy részét a leginkább peremre szorult 
csoportok társadalmi befogadásával 
kapcsolatos transznacionális 
tapasztalatcserére kell felhasználni. E 
tapasztalatokat az érintett régiók 
hatóságainak, szociális partnereinek és 
egyesületi mozgalmainak a bevonásával 
zajló kezdeményezések keretében, 
regionális szinten kell megvalósítani.

Or. fr

Módosítás 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […]/EU rendelet 87. cikkétől 
eltérően az operatív programok prioritási 
tengelyeket határozhatnak meg a 
társadalmi innováció és a transznacionális 
együttműködés (9. és 10. cikk) 

(1) A(z) […]/EU rendelet 87. cikkétől 
eltérően az operatív programok prioritási 
tengelyeket határozhatnak meg a 
transznacionális együttműködés (9. és 
10. cikk) megvalósítása tekintetében.
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megvalósítása tekintetében.

Or. en

Módosítás 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A(z) […]/EU rendelet 87. cikkétől 
eltérően az operatív programok prioritási 
tengelyeket határozhatnak meg a 
társadalmi innováció és a transznacionális 
együttműködés (9. és 10. cikk) 
megvalósítása tekintetében.

1. A(z) […]/EU rendelet 87. cikkétől 
eltérően az operatív programok prioritási 
tengelyeket határozhatnak meg a 
társadalmi innováció és a transznacionális 
együttműködés (9. és 10. cikk) 
megvalósítása tekintetében.

A 4. cikk (2) és (3) bekezdésétől eltérően 
az operatív programokban teljes 
mértékben szociális innovációra, 
nemzetközi együttműködésre vagy 
mindkét célra rendelt prioritási tengelyek 
nem kerülnek beszámításra sem 4. cikk 
(2) bekezdésben említett egyes tagállami 
összesített ESZA-forrásokba, sem pedig a 
4. cikk (3) bekezdésben meghatározott 
operatív programok előirányzataiba;

Or. pl

Indokolás

A 11. cikk előírásai kihasználatlanul maradhatnak a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében említett 
tematikus koncentrációs követelményekre figyelemmel. A teljes egészében innovációs, 
transznacionális vagy mindkét tevékenység prioritási tengelyeire elkülönített forrásokat tehát 
ki kell venni a tematikus koncentrációra vonatkozó előírások hatálya alól.

Módosítás 381
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […]/EU rendelet 87. cikkétől 
eltérően az operatív programok prioritási 
tengelyeket határozhatnak meg a 
társadalmi innováció és a transznacionális 
együttműködés (9. és 10. cikk) 
megvalósítása tekintetében.

(1) A(z) […]/EU rendelet 87. cikkétől 
eltérően az operatív programok prioritási 
tengelyeket határozhatnak meg a 
társadalmi innováció és a transznacionális 
együttműködés (9. és 10. cikk) 
megvalósítása tekintetében. Az ESZA 
szociális innovációval és a 
transznacionális együttműködéssel 
kapcsolatos intézkedései egy egyszerre 
több alapot érintő prioritási tengely részét 
is képezhetik.

Or. en

Módosítás 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) […]/EU rendelet 110. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100 %-ot nem 
meghaladóan – növelni kell, amennyiben a 
prioritási tengely egésze a társadalmi 
innovációt vagy a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja.

(2) A(z) […]/EU rendelet 110. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100 %-ot nem 
meghaladóan – növelni kell, amennyiben a 
prioritási tengely egésze a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja.

Or. en

Módosítás 383
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) […]/EU rendelet 110. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100 %-ot nem 
meghaladóan – növelni kell, amennyiben a 
prioritási tengely egésze a társadalmi 
innovációt vagy a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja.

(2) A(z) […]/EU rendelet 110. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100 %-ot nem 
meghaladóan – növelni kell, amennyiben a 
prioritási tengely egésze a társadalmi 
innovációt vagy a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja, vagy ha az megfelel a 6. cikk (1) 
bekezdésének.

Or. en

Módosítás 384
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) […]/EU rendelet 110. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100 %-ot nem 
meghaladóan – növelni kell, amennyiben a 
prioritási tengely egésze a társadalmi 
innovációt vagy a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja.

(2) A(z) […]/EU rendelet 110. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100 %-ot nem 
meghaladóan – növelni kell, amennyiben a 
prioritási tengely egésze a társadalmi 
innovációt vagy a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja, valamint a szociális partnerek 
vagy nem kormányzati szervek által 
közvetlenül igazgatott programrészek 
esetében.

Or. fr

Módosítás 385
Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) […]/EU rendelet 110. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100 %-ot nem 
meghaladóan – növelni kell, amennyiben a 
prioritási tengely egésze a társadalmi 
innovációt vagy a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja.

(2) A(z) […]/EU rendelet 109. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100 %-ot nem 
meghaladóan – növelni kell, amennyiben a 
prioritási tengely egésze a társadalmi 
innovációt vagy a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja, vagy ha a nem kormányzati 
szervezetek vagy szociális partnerek által 
igazgatott programok egyes részeiről van 
szó.

Or. en

Módosítás 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 9. és 10. cikkben említett társadalmi 
innováció és transznacionális 
együttműködés, amennyiben ezekre nem 
terjed ki támogatott prioritási tengely.

b) a 9. és 10. cikkben említett 
transznacionális együttműködés, 
amennyiben ezekre nem terjed ki 
támogatott prioritási tengely.

Or. en

Módosítás 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA támogathatja a(z) […]/EU 
rendelet 28. cikkében említett, közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiákat, a területi paktumokat, a 
foglalkoztatást, az oktatást és a társadalmi 
befogadást segítő helyi 
kezdeményezéseket, valamint a(z) […]/EU 
rendelet 99. cikkében említett integrált 
területi beruházásokat (ITB).

(1) Az ESZA-nak támogatnia kell a(z) 
[…]/EU rendelet 28. cikkében említett, 
közösségi szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiákat, a területi paktumokat, a 
foglalkoztatást, az oktatást és a társadalmi 
befogadást segítő helyi 
kezdeményezéseket, valamint a(z) […]/EU 
rendelet 99. cikkében említett integrált 
területi beruházásokat (ITB).

Or. en

Módosítás 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA támogathatja a(z) […]/EU 
rendelet 28. cikkében említett, közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiákat, a területi paktumokat, a 
foglalkoztatást, az oktatást és a társadalmi 
befogadást segítő helyi 
kezdeményezéseket, valamint a(z) […]/EU 
rendelet 99. cikkében említett integrált 
területi beruházásokat (ITB).

(1) Az ESZA támogatja különösen a(z) 
[…]/EU rendelet 28. cikkében említett, 
közösségi szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiákat, a területi paktumokat, a 
foglalkoztatást, az oktatást és a társadalmi 
befogadást segítő helyi 
kezdeményezéseket, valamint a(z) […]/EU 
rendelet 99. cikkében említett integrált 
területi beruházásokat (ITB).

Or. en

Módosítás 389
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA támogathatja a(z) […]/EU 
rendelet 28. cikkében említett, közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiákat, a területi paktumokat, a 
foglalkoztatást, az oktatást és a társadalmi 
befogadást segítő helyi 
kezdeményezéseket, valamint a(z) […]/EU 
rendelet 99. cikkében említett integrált 
területi beruházásokat (ITB).

(1) Az ESZA támogathatja a(z) […]/EU 
rendelet 28. cikkében említett, közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiákat, a területi paktumokat, a 
foglalkoztatást, többek között a fiatalok 
foglalkoztatását, az oktatást és a társadalmi 
befogadást segítő helyi, például 
társadalmi-kulturális kezdeményezéseket. 
Az ESZA a 3. cikk c) pontja szerinti, az 
ERFA beruházási prioritásaival vagy 
intézkedéseivel kiegészített integrált 
társadalmi befogadási projektek esetében 
„vezető” alapként alkalmazható. Az ESZA 
legalább 5%-át a(z) […]/EU rendelet 
99. cikkében említett integrált területi 
beruházások (ITB) támogatására 
fordítják.

Or. en

Módosítás 390
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
környezeti és társadalmi kihívások 
kezelésére.

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható város- és vidékfejlesztést
olyan stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit és a vidéki területeket
érintő gazdasági, környezeti és társadalmi 
kihívások kezelésére. Az ERFA-val való 
kiegészítő jelleg biztosítása és a kisméretű 
nem kormányzati szervezetek strukturális 
alapokhoz való hozzáférésének 
megkönnyítése érdekében az ESZA a 
hátrányos helyzetű térségekben a szociális 
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infrastruktúrát és a hozzá tartozó
szolgáltatásokat összefogó, társadalmi 
befogadást célzó integrált projektek vezető 
alapjaként alkalmazható.

Or. en

Módosítás 391
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
környezeti és társadalmi kihívások 
kezelésére.

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg az
urbanizált övezeteket érintő gazdasági, 
környezeti, társadalmi és kulturális
kihívások kezelésére.

Or. en

Módosítás 392
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA-nak támogatnia 
kell a fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
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környezeti és társadalmi kihívások 
kezelésére.

környezeti és társadalmi kihívások 
kezelésére. Ennek keretében lehetőséget 
kell adni a városok közreműködő 
szervezetként történő kijelölésére.

Or. en

Módosítás 393
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
környezeti és társadalmi kihívások 
kezelésére.

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA-nak támogatnia 
kell a fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
környezeti és társadalmi kihívások 
kezelésére. Ennek keretében lehetőséget 
kell adni a városok közreműködő 
szervezetként történő kijelölésére.

Or. en

Módosítás 394
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közös rendelkezésekről szóló 
[…]/EU rendelet 52. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak az ESZA-val kapcsolatos 
technikai segítségnyújtás címén a közös 
rendelkezésekről szóló [...]/EU rendelet 5. 
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cikkében említett összes partnernek 
megfelelő szintű pénzügyi támogatást kell 
biztosítaniuk a programok és műveletek 
előkészítésében, végrehajtásában, nyomon 
követésében és értékelésében való 
részvételük és közreműködésük 
előmozdítása és a partnerségekre 
vonatkozó európai magatartási kódexnek 
megfelelő kapacitásépítésük támogatása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 395
Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ESZA támogatást nyújthat a 
programterületen kívül, de az Unió 
területén belül zajló műveletek 
tekintetében felmerülő kiadásokhoz, 
amennyiben teljesül az alábbi két feltétel:

(2) Az ESZA támogatást nyújthat a 
programterületen kívül zajló műveletek 
tekintetében felmerülő kiadásokhoz, 
amennyiben teljesül az alábbi két feltétel:

Or. it

Módosítás 396
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) […]/EU rendelet 57. cikkében 
említett módszerek mellett a Bizottság az 
általa meghatározott standard 
egységköltségek vagy átalányösszegek 
alapján is térítheti a tagállamok által 
kifizetett kiadásokat. Az így kiszámított 
összegeket a kedvezményezetteknek 

A(z) […]/EU rendelet 57. cikkében 
említett módszerek mellett a Bizottság az 
általa meghatározott standard 
egységköltségek vagy átalányösszegek 
alapján is térítheti a tagállamok által 
kifizetett kiadásokat. Az egy főre jutó 
egységköltségeket és átalányösszegeket a 
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közpénzekből folyósított támogatásként és 
a(z) […]/EU rendelet alkalmazásában 
támogatható költségként kell tekinteni.

tényleges résztvevők száma alapján lehet 
elszámolni, amely a tervtől felfelé és lefelé 
legfeljebb 20%-kal térhet el. Az így 
kiszámított összegeket a 
kedvezményezetteknek közpénzekből 
folyósított támogatásként és a(z) […]/EU 
rendelet alkalmazásában támogatható 
költségként kell tekinteni.

Or. de

Módosítás 397
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy a 16. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el a 
támogatandó művelet típusát, valamint a 
standard egységköltségek és 
átalányösszegek és azok maximális 
összegének meghatározását illetően, 
amelyek az alkalmazandó közösen 
megállapított módszereknek megfelelően 
kiigazíthatók. 

E célból a Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy a 16. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el a 
támogatandó művelet típusát, valamint a 
standard egységköltségek és 
átalányösszegek és azok maximális 
összegének meghatározását illetően, 
amelyek az alkalmazandó közösen 
megállapított módszereknek megfelelően 
kiigazíthatók, kellően figyelembe véve a 
korábbi programozás során szerzett 
tapasztalatokat.

Or. it

Módosítás 398
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) […]/EU rendelet 57. cikke 
(1) bekezdése d) pontjának és 
(4) bekezdése d) pontjának megfelelően 
egy művelet támogatható költségei 

(2) A(z) […]/EU rendelet 57. cikke 
(1) bekezdése d) pontjának és 
(4) bekezdése d) pontjának megfelelően 
egy művelet támogatható költségei 
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fennmaradó részének fedezésére a 
támogatható közvetlen személyzeti 
kiadások legfeljebb 40%-ának megfelelő 
átalányösszeg használható fel.

fennmaradó részének fedezésére a 
támogatható közvetlen személyzeti 
kiadások 40%-ának megfelelő 
átalányösszeg használható fel.

Or. it

Módosítás 399
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A műveletek támogatható költségei 
alapján visszatérített, 
átalányfinanszírozással meghatározott 
összegek, valamint a(z) […]/EU rendelet 
57. cikkének (1) bekezdésében említett 
standard egységköltségek és 
átalányösszegek eseti alapon is 
kiszámíthatók az előzőleg az irányító 
hatóság által jóváhagyott költségvetés-
tervezet alapján, amennyiben a 
közpénzekből folyósított támogatás 
összege nem haladja meg a 100 000 EUR-
t.

(3) A műveletek támogatható költségei 
alapján visszatérített, 
átalányfinanszírozással meghatározott 
összegek, valamint a(z) […]/EU rendelet 
57. cikkének (1) bekezdésében említett 
standard egységköltségek és 
átalányösszegek eseti alapon is 
kiszámíthatók az előzőleg az irányító 
hatóság által jóváhagyott költségvetés-
tervezet alapján, amennyiben a 
közpénzekből folyósított támogatás 
összege nem haladja meg a 200 000 EUR-
t.

Or. fr

Módosítás 400
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A műveletek támogatható költségei 
alapján visszatérített, 
átalányfinanszírozással meghatározott 
összegek, valamint a(z) […]/EU rendelet 
57. cikkének (1) bekezdésében említett 

(3) A műveletek támogatható költségei 
alapján visszatérített, 
átalányfinanszírozással meghatározott 
összegek, valamint a(z) […]/EU rendelet 
57. cikkének (1) bekezdésében említett 
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standard egységköltségek és 
átalányösszegek eseti alapon is 
kiszámíthatók az előzőleg az irányító 
hatóság által jóváhagyott költségvetés-
tervezet alapján, amennyiben a 
közpénzekből folyósított támogatás
összege nem haladja meg a 100 000 EUR-
t.

standard egységköltségek és 
átalányösszegek eseti alapon is 
kiszámíthatók az előzőleg az irányító 
hatóság által jóváhagyott költségvetés-
tervezet alapján, amennyiben az uniós 
társfinanszírozás összege nem haladja meg 
a 100 000 EUR-t.

Or. fr

Módosítás 401
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok az összegek, amelyek esetében a 
közpénzekből folyósított támogatás 
összege nem haladja meg az 50 000 EUR-t, 
az (1) bekezdésnek vagy a(z) […]/EU 
rendelet 57. cikkének megfelelően 
átalányösszegek vagy standard 
egységköltségek formájában nyújtandók, 
kivéve azon műveletek esetében, amelyek 
egy állami támogatási rendszer keretében 
támogatásban részesülnek.

(4) Azok az összegek, amelyek esetében a 
közpénzekből folyósított támogatás 
összege nem haladja meg a 100 000 EUR-
t, az (1) bekezdésnek vagy a(z) […]/EU 
rendelet 57. cikkének megfelelően 
átalányösszegek vagy standard 
egységköltségek formájában nyújtandók, 
kivéve azon műveletek esetében, amelyek 
egy állami támogatási rendszer keretében 
támogatásban részesülnek.

Or. fr

Módosítás 402
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok az összegek, amelyek esetében a 
közpénzekből folyósított támogatás 
összege nem haladja meg az 50 000 EUR-t, 
az (1) bekezdésnek vagy a(z) […]/EU 

4. Azokat az összegeket, amelyek esetében 
a közpénzekből folyósított támogatás 
összege nem haladja meg az 50 000 EUR-t, 
átalányösszegek vagy standard 
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rendelet 57. cikkének megfelelően
átalányösszegek vagy standard 
egységköltségek formájában nyújtandók, 
kivéve azon műveletek esetében, amelyek 
egy állami támogatási rendszer keretében 
támogatásban részesülnek.

egységköltségek formájában lehet 
nyújtani.

Or. it

Módosítás 403
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok az összegek, amelyek esetében a 
közpénzekből folyósított támogatás
összege nem haladja meg az 50 000 EUR-t, 
az (1) bekezdésnek vagy a(z) […]/EU 
rendelet 57. cikkének megfelelően 
átalányösszegek vagy standard 
egységköltségek formájában nyújtandók, 
kivéve azon műveletek esetében, amelyek 
egy állami támogatási rendszer keretében 
támogatásban részesülnek.

(4) Azok az összegek, amelyek esetében az 
uniós társfinanszírozás összege nem 
haladja meg az 50 000 EUR-t, az 
(1) bekezdésnek vagy a(z) […]/EU 
rendelet 57. cikkének megfelelően 
átalányösszegek vagy standard 
egységköltségek formájában nyújtandók, 
kivéve azon műveletek esetében, amelyek 
egy állami támogatási rendszer keretében 
támogatásban részesülnek.

Or. fr

Módosítás 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […]/EU rendelet 32. cikke szerint 
az ESZA a hatálya alá tartozó fellépéseket 
és szakpolitikákat pénzügyi eszközökkel, 
például kockázatmegosztási 
mechanizmusokkal, tőke- és 
hiteleszközökkel, valamint garancia-, 
holding- és kölcsönalapokkal
támogathatja.

(1) A(z) […]/EU rendelet 32. cikke szerint 
az ESZA a hatálya alá tartozó fellépéseket 
és szakpolitikákat pénzügyi eszközökkel 
támogathatja.
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Or. en

Módosítás 405
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […]/EU rendelet 32. cikke szerint 
az ESZA a hatálya alá tartozó fellépéseket 
és szakpolitikákat pénzügyi eszközökkel, 
például kockázatmegosztási 
mechanizmusokkal, tőke- és 
hiteleszközökkel, valamint garancia-, 
holding- és kölcsönalapokkal támogathatja.

(1) A(z) […]/EU rendelet 32. cikke szerint 
az ESZA a hatálya alá tartozó fellépéseket 
és szakpolitikákat pénzügyi eszközökkel, 
például kockázatmegosztási 
mechanizmusokkal, tőke- és 
hiteleszközökkel, garancia-, holding- és 
kölcsönalapokkal, valamint
mikrohitelekkel és mikrohiteleszközökkel 
támogathatja.

Or. en

Módosítás 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság által jóváhagyott 
„szakpolitikai ESZA-garanciák” 
segítségével az ESZA felhasználható a 
nemzeti és regionális szintű, az ESZA és 
az operatív program hatálya alá tartozó 
fellépéseket és szakpolitikákat végrehajtó 
köz- és magánjogi szervezetek tőkepiaci 
hozzáférésének elősegítésére.

törölve

A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
16. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogadhasson el, amely 
meghatározza annak konkrét szabályait és 
feltételeit – beleértve a plafonértékeket is 



AM\904731HU.doc 199/223 PE489.537v02-00

HU

–, hogy a tagállamok hogyan kérhetnek 
szakpolitikai garanciákat, biztosítva 
főként azt, hogy ezek használata ne 
vezessen a közszervezetek túlzott mértékű 
eladósodásához.
Az egyes kérelmeket a Bizottság bírálja el, 
és a Bizottság fogadja el az egyes 
„szakpolitikai ESZA-garanciákat”, 
feltéve, hogy azok a(z) [...]/EU rendelet 
87. cikke szerinti operatív program 
keretébe esnek és összhangban vannak a 
megállapított konkrét szabályokkal és 
feltételekkel.

Or. en

Indokolás

Az ESZA szakpolitikákon alapuló garanciái azzal a veszéllyel járnak, hogy az ESZA-ból 
származó forrásokat nem az alap beruházási prioritásaival és tematikus célkitűzéseivel 
összhangban használják fel. Ezt a rendelkezést ezért el kell hagyni.

Módosítás 407
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által jóváhagyott 
„szakpolitikai ESZA-garanciák” 
segítségével az ESZA felhasználható a 
nemzeti és regionális szintű, az ESZA és 
az operatív program hatálya alá tartozó 
fellépéseket és szakpolitikákat végrehajtó 
köz- és magánjogi szervezetek tőkepiaci 
hozzáférésének elősegítésére.

törölve

Or. pt

Módosítás 408
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által jóváhagyott 
„szakpolitikai ESZA-garanciák” 
segítségével az ESZA felhasználható a 
nemzeti és regionális szintű, az ESZA és 
az operatív program hatálya alá tartozó 
fellépéseket és szakpolitikákat végrehajtó 
köz- és magánjogi szervezetek tőkepiaci 
hozzáférésének elősegítésére.

A Bizottság által jóváhagyott 
„szakpolitikai ESZA-garanciák” 
segítségével az ESZA felhasználható a 
nemzeti, regionális és helyi szintű, az 
ESZA és az operatív program hatálya alá 
tartozó fellépéseket, különösen 
mikrohiteleket, mikrohiteleszközöket és 
szakpolitikákat végrehajtó köz- és 
magánjogi szervezetek tőkepiaci 
hozzáférésének elősegítésére.

Or. en

Módosítás 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Egyedi rendelkezések és feltételek

(1) A(z) [...]/EU rendelet 17. cikkének az 
előzetes feltételrendszerről szóló 5. 
bekezdése az ESZA-ból származó 
kifizetések felfüggesztése tekintetében 
nem alkalmazandó.
(2) A(z) [...]/EU rendeletnek a tagállamok 
gazdaságpolitikájának koordinációjához 
kötött feltételrendszerről szóló 21. cikke az 
ESZA-ból származó kifizetések 
felfüggesztése tekintetében nem 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 410
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a helyi, regionális vagy nemzeti 
gazdaságban váratlan válság miatt 
bekövetkező súlyos zavar 
eredményeképpen, vagy egy adott 
ágazatban bekövetkező hirtelen hanyatlás 
vagy a tevékenységek Unión kívüli 
tagországokba történő kihelyezése 
nyomán elbocsátott munkavállalók

Or. en

Módosítás 411
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

inaktív és a munkaerőpiactól legtávolabb 
álló személyek

Or. en

Módosítás 412
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a hagyományos hitelpiachoz való 
hozzáférés tekintetében hátrányos 
helyzetű, sérülékeny személyek

Or. en
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Módosítás 413
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a tanulmányaik befejezését követő négy 
hónapon belül foglalkoztatásban álló, 
oktatásban vagy (át)képzésben részt vevő 
25 év alatti személyek

Or. en

Módosítás 414
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

súlyos anyagi nélkülözésben élő, 54 év 
feletti személyek

Or. en

Módosítás 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

migránsok, külföldi származású személyek, 
kisebbségek (beleértve a társadalom 
peremére szorult közösségeket, például a 
romákat)**

migránsok, menedékkérők, menekültek,
külföldi származású személyek, 
kisebbségek (beleértve a társadalom 
peremére szorult közösségeket, például a 
romákat)**

Or. en
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Módosítás 416
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

migránsok, külföldi származású személyek, 
kisebbségek (beleértve a társadalom 
peremére szorult közösségeket, például a 
romákat)**

migránsok, menekültek és menedékkérők,
külföldi származású személyek, 
kisebbségek (beleértve a társadalom 
peremére szorult közösségeket, például a 
romákat)**

Or. en

Módosítás 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a relatív szegénységi küszöb alatt élő 
személyek

Or. en

Módosítás 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

súlyos anyagi nélkülözésben élő 
személyek

Or. en
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Módosítás 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 12 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

egyedülálló szülők

Or. en

Módosítás 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 12 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hajléktalanok

Or. en

Módosítás 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a legszegényebb körzetekben élő 
személyek

Or. en

Módosítás 422
Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a relatív szegénységi küszöb
(mediánjövedelem) alatt élő személyek

Or. en

Módosítás 423
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a relatív szegénységi küszöb alatt élő 
személyek

Or. en

Módosítás 424
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

súlyos anyagi nélkülözésben élő 
személyek

Or. en

Módosítás 425
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 12 c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a tartósan munkanélküli személyek által 
vezetett háztartásban élő, 18 év alatti 
személyek

Or. en

Módosítás 426
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 1 bekezdés – 12 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

egyedülálló szülők

Or. en

Módosítás 427
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hajléktalanok

Or. en

Módosítás 428
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a szociális partnerek vagy nem a szociális partnerek vagy nem 
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kormányzati szervezetek által teljesen vagy 
részben végrehajtott projektek száma

kormányzati szervezetek vagy más 
érdekeltek által teljesen vagy részben 
végrehajtott projektek száma

Or. en

Módosítás 429
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a közigazgatási szervekre vagy 
közszolgáltatásokra irányuló projektek 
száma

a közigazgatási szervekre vagy 
közszolgáltatásokra irányuló projektek 
száma nemzeti, regionális és helyi szinten

Or. en

Módosítás 430
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a támogatott mikro-, kis- és 
középvállalkozások száma

a támogatott mikro-, kis- és 
középvállalkozások, szövetkezeti 
vállalkozások és a szociális gazdaságban 
működő vállalkozások száma

Or. en

Módosítás 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 3 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a legszegényebb körzeteket érintő 
projektek száma

Or. en

Módosítás 432
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a női irányítás alatt álló vagy a végrehajtó 
vagy felügyelő bizottságban női 
többséggel rendelkező támogatott mikro-, 
kis- és középvállalkozások, szövetkezeti 
vállalkozások és a szociális gazdaságban 
működő vállalkozások száma

Or. en

Módosítás 433
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések
keretében kell benyújtani.

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. A nem 
kifejezetten valamelyik nemre vonatkozó 
adatokat nemek szerinti lebontásban is 
meg kell adni.

Or. en
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Módosítás 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyásának időpontjában 
önkéntes munkát végző résztvevők

Or. en

Módosítás 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a relatív szegénységi küszöböt átlépő vagy 
a súlyos anyagi nélkülözésből kiemelt 
résztvevők

Or. en

Módosítás 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyásának időpontjában 
oktatásban vagy képzésben részt vevő vagy 
képesítést szerző, hátrányos helyzetű 
csoportokhoz tartozó résztvevők és 
felhasználók aránya

Or. en
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Módosítás 437
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a továbbra is bizonytalan foglalkoztatási 
helyzetben lévő nők

Or. en

Módosítás 438
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gazdasági függetlenséget szerző nők

Or. en

Módosítás 439
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a „MINT”-ágazatokban dolgozó nők 
számának növekedése

Or. en

Módosítás 440
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyásának időpontjában 
önkéntes munkát végző résztvevők

Or. en

Módosítás 441
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a relatív szegénységi küszöböt átlépő 
résztvevők

Or. en

Módosítás 442
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a súlyos anyagi nélkülözésből kiemelt 
résztvevők

Or. en

Módosítás 443
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 g pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyásának időpontjában 
oktatásban vagy képzésben részt vevő, 
képesítést szerző vagy foglalkoztatásban 
álló, hátrányos helyzetű csoportokhoz 
tartozó résztvevők és felhasználók aránya

Or. en

Módosítás 444
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a beavatkozás résztvevők általi értékelése 
(érzelmi jólétük javítása, készségeik 
fejlesztése stb. tekintetében), a 
beavatkozáshoz kapcsolódó konzultációs 
folyamat minősítése

Or. en

Módosítás 445
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a támogatást követően munkába álló, 
fogyatékkal élő résztvevők aránya

Or. en

Módosítás 446
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az intézményi ellátásból a közösségi alapú 
ellátási rendszerbe sikeresen átlépő 
fogyatékkal élő résztvevők aránya

Or. en

Módosítás 447
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Valamennyi 
adatot nemek szerinti lebontásban kell 
megadni.

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Valamennyi 
adatot nemek szerinti lebontásban kell 
megadni, az adott beruházási prioritás 
várható eredményéhez viszonyítva attól 
függően, hogy a személyek vagy a 
résztvevők 25 év alattiak, 25 és 54 év 
közöttiek vagy 54 évesnél idősebbek.

Or. en

Módosítás 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 6 hónappal 
foglalkoztatásban levő résztvevők

a program elhagyása után 6 hónappal teljes 
vagy részmunkaidős foglalkoztatásban 
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lévő vagy önfoglalkoztató résztvevők

Or. en

Módosítás 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 6 hónappal 
jobb munkaerő-piaci lehetőségekkel 
rendelkező résztvevők (a foglalkoztatás 
jellege – teljes vagy részmunkaidős állás, 
a bérek és a minimálbér vagy a nemzeti 
jövedelemszint közötti viszony, a 
szerződések jellege)

Or. en

Módosítás 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a résztvevők közösségi és társadalmi 
hálózatok aktív közreműködői

Or. en

Módosítás 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 1 évvel teljes 
vagy részmunkaidős foglalkoztatásban 
lévő vagy önfoglalkoztató résztvevők

Or. en

Módosítás 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a relatív szegénységi küszöböt átlépő és a 
program elhagyása után 1 évvel továbbra 
is a relatív szegénységi küszöb felett élő 
résztvevők

Or. en

Módosítás 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a súlyos anyagi nélkülözésből kiemelt és a 
program elhagyása után 1 évvel ezt az 
életszínvonalat megőrző résztvevők

Or. en

Módosítás 454
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 6 hónappal 
foglalkoztatásban levő résztvevők

a program elhagyása után 6 hónappal teljes 
munkaidős foglalkoztatásban levő 
résztvevők

Or. en

Módosítás 455
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 6 hónappal 
részmunkaidős foglalkoztatásban levő 
résztvevők

Or. en

Módosítás 456
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 6 hónappal jobb 
munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkező 
résztvevők

a program elhagyása után 6 hónappal jobb 
munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkező 
résztvevők (a foglalkoztatás jellege – teljes 
vagy részmunkaidős állás, a bérek és a 
minimálbér vagy a nemzeti jövedelemszint 
közötti viszony, a szerződések jellege)

Or. en



AM\904731HU.doc 217/223 PE489.537v02-00

HU

Módosítás 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az ellátásoktól függetlenné vált 
résztvevők

Or. en

Módosítás 458
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 1 évvel teljes 
munkaidős foglalkoztatásban levő 
résztvevők

Or. en

Módosítás 459
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a közösségi és társadalmi hálózatokban 
aktívan közreműködő résztvevők

Or. en
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Módosítás 460
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 1 évvel 
részmunkaidős foglalkoztatásban levő 
résztvevők

Or. en

Módosítás 461
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 1 évvel 
önfoglalkoztató résztvevők

Or. en

Módosítás 462
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 1 évvel jobb 
munkaerő-piaci lehetőségekkel 
rendelkező résztvevők

Or. en



AM\904731HU.doc 219/223 PE489.537v02-00

HU

Módosítás 463
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a relatív szegénységi küszöböt átlépő és a 
program elhagyása után 1 évvel továbbra 
is a relatív szegénységi küszöb felett élő 
résztvevők

Or. en

Módosítás 464
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a súlyos anyagi nélkülözésből kiemelt és a 
program elhagyása után 1 évvel ezt az 
életszínvonalat megőrző résztvevők

Or. en

Módosítás 465
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 1 évvel 
továbbra is bizonytalan foglalkoztatási 
helyzetben lévő nők

Or. en
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Módosítás 466
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 1 évvel 
gazdaságilag független nők

Or. en

Módosítás 467
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az intézményi ellátásból kiemelt személyek 
aránya az ilyen ellátásban érintetteknek a 
mérési időszak kezdetén mért teljes 
számához viszonyítva

Or. en

Módosítás 468
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 k pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a súlyos anyagi nélkülözésben élő, 54 év 
feletti személyek aránya

Or. en
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Módosítás 469
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 l pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a mindenki számára egyenlő, hátrányos 
munkahelyi és foglalkoztatási 
megkülönböztetéstől mentes bánásmódot 
támogató kijelölt szerv vagy szervek által 
nyilvántartott hátrányos 
megkülönböztetési esetek számának 
csökkenése, valamint az ilyen esetek 
számának csökkenése a beruházási 
prioritás munkán és foglalkoztatáson 
kívüli területeken várható eredménye 
tekintetében

Or. en

Módosítás 470
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 m pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a „MINT”-ágazatokban dolgozó nők 
számának növekedése a program 
elhagyása után 1 évvel

Or. en

Módosítás 471
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 n pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a támogatásnyújtás után 1 évvel 
foglalkoztatásban lévő, fogyatékkal élő 
résztvevők aránya

Or. en

Módosítás 472
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 o pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az intézményi ellátásból kiemelt személyek 
aránya az ilyen ellátásban érintetteknek a 
mérési időszak kezdetén mért teljes 
számához viszonyítva

Or. en

Módosítás 473
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 p pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a tartósan munkanélküli személyek által 
vezetett háztartásban élő 18 év alatti 
személyek aránya

Or. en

Módosítás 474
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Az adatokat a 
résztvevők reprezentatív mintája alapján, 
minden egyes prioritási tengely keretében 
össze kell gyűjteni. A minta belső 
érvényességét oly módon kell biztosítani, 
hogy az adatok a prioritási tengely szintjén 
általánosíthatók legyenek. Valamennyi 
adatot nemek szerinti lebontásban kell 
megadni.

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Az adatokat a 
résztvevők reprezentatív mintája alapján, 
minden egyes prioritási tengely vagy 
alprioritás keretében össze kell gyűjteni. A 
minta belső érvényességét oly módon kell 
biztosítani, hogy az adatok a prioritási 
tengely vagy alprioritás szintjén 
általánosíthatók legyenek. Valamennyi 
adatot nemek szerinti lebontásban kell 
megadni, az adott beruházási prioritás 
várható eredményéhez viszonyítva attól 
függően, hogy a személyek vagy a 
résztvevők 25 év alattiak, 25 és 54 év 
közöttiek vagy 54 évesnél idősebbek.

Or. en


