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***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogalkotási szövegben javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a jogalkotási szöveg módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges 
szöveg kidolgozása érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].



PR\897949HU.doc 3/31 PE486.203v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................29



PE486.203v01-00 4/31 PR\897949HU.doc

HU



PR\897949HU.doc 5/31 PE486.203v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0607),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
164. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0327/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. február 22-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Kulturális és Oktatási Bizottság, illetve a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C …, 0. o. (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
2 HL C …, 0. o. (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
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Módosítás 1
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 az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (a 
továbbiakban: „Szerződés”) 162. cikke 
által ráruházott feladatoknak megfelelően 
javítsa a foglalkoztatási lehetőségeket, 
ösztönözze az oktatást és az egész életen át 
tartó tanulást, továbbá támogassa az aktív 
befogadási politikákat, 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. fr

Módosítás 2
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 

(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 
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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.

foglalkoztatás, az oktatás, a képzés és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén meghatározott célkitűzésekre, az 
ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat 
a Szerződés 121. cikke (2) bekezdésének 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 
végrehajtását is támogatnia kell, 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 hozzá kell járulnia „Az európai 
digitális menetrend” és az „Innovatív 
Unió” kezdeményezés tevékenységeihez is.

Or. fr

Módosítás 3
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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Módosítás 4
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 
helyi és regionális önkormányzatok, a
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a helyi és regionális 
önkormányzatokat, a szociális partnereket 
és a nem kormányzati szervezeteket.

Or. fr

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A(z) […]/EU rendelet előírja, hogy a 
kiadások támogathatóságának szabályait –
bizonyos kivételektől eltekintve, amelyek 
esetében az ESZA-ra vonatkozó egyedi 
rendelkezéseket kell megállapítani –
nemzeti szinten kell meghatározni.

(15) A(z) […]/EU rendelet előírja, hogy a 
kiadások támogathatóságának szabályait –
bizonyos kivételektől eltekintve, amelyek 
esetében mindegyik alapra vonatkozóan
egyedi rendelkezéseket kell megállapítani 
– nemzeti szinten kell meghatározni.

Or. fr

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Tekintettel arra, hogy az ESZA 
alapvető szerepet játszik az Európa 2020 
stratégia kiemelt szociális és 
foglalkoztatási célkitűzéseinek 
megvalósításában, az alapot politikai 
prioritásként kell kezelni, és ennek 
megfelelő finanszírozásban kell 
részesíteni.

Or. fr

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) A humán tőke 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 
biztosítani kell, hogy a képességek 
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fejlesztésére, a foglalkoztatottság 
emelésére és valamennyi személy 
társadalomban való részvételére szánt 
források segítségével megfelelő átfogó 
fellépéseket tegyenek, az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós politikája 
keretében alkalmazott pénzügyi eszközök 
legalább 25%-ának felhasználása mellett.

Or. fr

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
18 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18c) Tudományos és empirikus adatok is 
alátámasztják, hogy a humán tőke 
fejlesztését és a társadalmi befogadást 
támogató politikák rendelkezésére álló 
pénzügyi források csökkentése a 
későbbiekben mindenképpen hátrányosan 
érinti a gazdasági vagy költségvetési 
nehézségekkel küzdő tagállamokat, 
valamint csökkenti a hosszú távú 
gazdaságélénkülésre való esélyüket; ezért 
az ESZA címén nyújtott összegek 
kifizetésének felfüggesztése semmi esetre 
sem köthető össze a tagállamnak az Unió 
gazdasági irányítási folyamatának 
keretében nyújtott teljesítményével.

Or. fr

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feladat Feladatok

Or. fr
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Módosítás 10
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 földrajzi és 
foglalkoztatási mobilitásának támogatása, 
az oktatás és képzés magas színvonalának 
elősegítése, valamint a vállalkozások és a 
termelési rendszerek változásához való 
alkalmazkodás képességének erősítése a 
munkavállalók körében. Az ESZA 
emellett hozzájárul az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
erősítéséhez, a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemhez, a nemek 
közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség
ösztönzéséhez, továbbá a hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi formájának 
felszámolásához.

Or. fr

Módosítás 11
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 

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

Or. fr

Módosítás 12
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. Az 
alap elsősorban a munkaerőpiacról 
kiszorult, hátrányos helyzetű vagy a 
munkaerő-piaci marginalizálódás 
veszélyének kitett személyeket és 
csoportokat, például a tartós 
munkanélkülieket, a fogyatékossággal 
élőket, a migránsokat, az etnikai 
kisebbségeket, 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. fr

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A foglalkoztatás és a munkavállalói a) „A foglalkoztatás és a munkavállalói 
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mobilitás ösztönzése a következők révén: mobilitás ösztönzése” tematikus célkitűzés 
tekintetében a következők révén:

Or. fr

Módosítás 14
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 számára, az inaktív vagy a 
munkaerőpiacról kiszorult személyek 
munkához jutásának támogatása, 
valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

Or. fr

Módosítás 15
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 – beleértve a nem dolgozó és 
nem tanuló fiatalokat is – fenntartható 
munkaerő-piaci integrációja

Or. fr

Módosítás 16
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 előmeneteli lehetőséggel 
társuló munkához jutásban, valamint a 
munka és a magánélet összeegyeztetése
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Or. fr

Módosítás 17
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 az idősebb 
munkavállalók aktív idősödésének 
támogatása

Or. fr

Módosítás 18
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 és az egész 
életen át tartó tanulásba való beruházás”
tematikus célkitűzés tekintetében a 
következők révén:

Or. fr

Módosítás 19
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 iskolaelhagyás megelőzése és a 
korai iskolaelhagyók számának 
csökkentése, a minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a 
koragyermekkori nevelésben, mind az 
alap- és középfokú oktatásban és az 
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iskolarendszerből képesítés nélkül 
kikerülő fiatalok újrabeilleszkedése olyan 
személyre szabott projektek 
támogatásával, amelyek segítségével 
újrakezdhetik oktatási és képzési 
pályájukat

Or. fr

Módosítás 20
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, valamint a 
felsőoktatási intézmények, a képzési és 
kutatóközpontok és a vállalkozások 
hálózatba szervezése az oktatásban való 
részvétel növelése és a végzettségi szintek 
emelése érdekében

Or. fr

Módosítás 21
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 
szerzett tapasztalatainak elismerése, 
valamint készségeinek és kompetenciáinak 
naprakésszé tétele, többek között a 
munkavállalók aktív idősödése érdekében

Or. fr
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Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii a. az oktatási és képzési rendszerek 
munkaerő-piaci igényekhez való fokozott 
igazodásának biztosítása, különösen olyan 
eszközök kialakításával, amelyekkel előre 
jelezhetők a kompetenciaigények, az 
oktatási és képzési rendszerek válaszadási 
képessége, valamint az iskolai orientáció 
és a pályaválasztás

Or. fr

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) „A társadalmi befogadás előmozdítása 
és a szegénység elleni küzdelem”
tematikus célkitűzés tekintetében a 
következők révén:

Or. fr

Módosítás 24
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 – társadalmi 
és szakmai integrációja

Or. fr
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Módosítás 25
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, a 
megkülönböztetést elszenvedők igazságos 
munkaerő-piaci hozzáférését és részvételét 
befolyásoló megkülönböztetés elleni 
küzdelem

Or. fr

Módosítás 26
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, 
valamint a szociális vállalkozásokba és 
gazdaságba történő szakmai integráció
ösztönzése valamennyi személy munkához 
és minőségi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének megkönnyítése érdekében

Or. fr

Módosítás 27
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 
inkluzív fejlesztési stratégiák

Or. fr
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Módosítás 28
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 közigazgatás elősegítése”
tematikus célkitűzés tekintetében a 
következők révén:

Or. fr

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont – 2 bekezdés

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 más 
tagállamokban olyan fellépésekre, 
amelyek – bár hatályuk az érintett 
tagállam teljes területére kiterjedhet –
hozzájárulnak az intézményi kapacitások 
megerősítéséhez és az olyan közigazgatási 
szervek és közszolgálatok 
hatékonyságához, amelyek egy vagy több, 
a(z) […]/EU rendelet 82. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott NUTS 2 szintű régiójuknak 
nyújtanak előnyöket.

Or. fr

Módosítás 30
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 

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

felek kapacitásának növelése, többek 
között ágazati, nemzeti és területi 
paktumok és helyi fejlesztési 
kezdeményezések útján

Or. fr

Módosítás 31
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 rendszereknek a 
készségek és képesítések munkaerő-piaci 
igényekhez való igazításához szükséges
reformja, a munkavállalók képzési 
szintjének emelése, valamint a környezettel 
és energiával foglalkozó ágazatokban 
történő munkahelyteremtés révén

Or. fr

Módosítás 32
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, 

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

szegénységgel kapcsolatos kiemelt 
céljainak megvalósításához.

Or. fr

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) A különböző operatív programok 
keretében meghatározott külön mutatókat, 
valamint az e rendelet mellékletében 
meghatározott közös 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. fr

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves végrehajtási jelentésekkel 
egyidejűleg az irányító hatóság 
elektronikus úton minden egyes beruházási 
prioritásra vonatkozóan strukturált adatokat 
továbbít. Az adatok a kategóriába 
sorolásra, valamint a teljesítmény- és 
eredménymutatókra terjednek ki.

(2) Az éves végrehajtási jelentésekkel 
egyidejűleg az irányító hatóság 
elektronikus úton minden egyes beruházási 
prioritásra vonatkozóan strukturált adatokat 
továbbít. Az adatok a beavatkozási 
kategóriákra, valamint a teljesítmény- és 
eredménymutatókra terjednek ki.

Or. fr

Módosítás 35
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) Amennyiben teljesítik a fizetőképességi 
és kompetenciabeli garanciákra 
vonatkozó szükséges feltételeket, a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikkében említett 
partnereknek – különösen a szociális 
partnereknek és a nem kormányzati 
szervezeteknek – 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 
elosztását.

Or. fr

Módosítás 36
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(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) 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 
kapacitásépítő intézkedések számára és 
azokon belül képzésekre, hálózatépítési 
intézkedésekre, a szociális párbeszéd 
erősítésére, valamint a szociális partnerek 
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közös tevékenységeire.

Or. fr

Módosítás 37
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 – különösen 
hatásfokmérések útján – 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.

Or. fr

Módosítás 38
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, 

A tagállamok és a Bizottság a(z) […]/EU 
rendelet 7. cikkében említett – a 
programok kidolgozásában és 
végrehajtásában alkalmazott – általános 
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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.

érvényesítés eszközével előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget. Az ESZA 
emellett támogatja az e rendelet 3. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában 
említett konkrét intézkedéseket, 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, leküzdjék az 
egyes hivatások és szakmai területek 
valamely nemmel való társítását, 
csökkentsék a nemi alapú szegregációt, 
továbbá hogy elősegítsék a munka és a 
magánélet összeegyeztethetőségét mindkét 
nem számára.

Or. fr

Módosítás 39
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 

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 emellett támogatja az e rendelet 3.
cikkében, és különösen a 3. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának iii. alpontjában 
meghatározott beruházási prioritásokon 
belüli konkrét intézkedéseket, amelyek 
célja a hátrányos megkülönböztetés 
valamennyi formájának eltörlése és a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésének javítása az iskolázottság 
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tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés
megvalósítása.

terén meglévő egyenlőtlenségek 
csökkentése, a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett
személyek munkaerő-piaci részvételének
fokozása és a társadalmi integráció 
erősítése érdekében, beleértve az 
intézményi ellátásról a közösségi alapú 
ellátási szolgáltatásokra való áttérés 
megkönnyítését is.

Or. fr

Módosítás 40
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 valamennyi érintett 
szereplővel, és különösen a szociális 
partnerekkel összefogva történő tesztelése 
és/vagy széles körben való megvalósítása 
céljából.

Or. fr

Módosítás 41
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 területeket és
témaköröket, valamint a szerzett 
tapasztalatok értékelésére és a kapott 
eredmények összegyűjtésére és 
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terjesztésére szolgáló tervet.

Or. fr

Módosítás 42
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 és 
hasznosítása által – elősegíti a társadalmi 
innováció terén folytatott kapacitásépítést.

Or. fr

Módosítás 43
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 különleges igényeiknek megfelelő 
transznacionális együttműködési területek 
és formák azonosítása érdekében a
Bizottság javaslatait tartalmazó, a 
Szerződés 163. cikkének második 
albekezdésében említett ESZA-bizottság 
által jóváhagyott listáról a tagállamok 
kiválaszthatják a témákat.

Or. fr

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés
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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. 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. fr

Módosítás 45
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 társadalmi 
innováció és transznacionális 
együttműködés, amennyiben ezekre nem 
terjed ki támogatott prioritási tengely.

Or. fr

Módosítás 46
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, az oktatást, a képzést és a 
társadalmi befogadást segítő helyi 
kezdeményezéseket, valamint a(z) […]/EU 
rendelet 99. cikkében említett integrált 
területi beruházásokat (ITB).

Or. fr

Módosítás 47
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 – az e rendelet 
3. cikke (1) bekezdésében meghatározott 
beruházási prioritások útján –
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.

Or. fr

Módosítás 48
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 

(1) A(z) […]/EU rendelet 32. cikke szerint 
az ESZA a hatálya alá tartozó fellépéseket 
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és szakpolitikákat pénzügyi eszközökkel, 
például kockázatmegosztási 
mechanizmusokkal, tőke- és 
hiteleszközökkel, valamint garancia-, 
holding- és kölcsönalapokkal 
támogathatja.

és szakpolitikákat pénzügyi eszközökkel 
támogathatja.

Or. fr
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INDOKOLÁS

1. Az Európai Bizottságnak a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó Európai Szociális 
Alappal kapcsolatos javaslata jelentős előrelépést jelent, amely érdemes az Európai Parlament 
támogatására, hiszen a javaslatnak köszönhetően hatékony segítség nyújtható Európa 
lakossága számára a munkaerő-piaci változásokhoz való alkalmazkodás terén a képzési 
projektek és a munkához jutást támogató programok társfinanszírozása útján: 

 pénzeszközök nyújtása az Európa 2020 stratégia prioritásainak megfelelően, 
 tematikus koncentráció és az alapból nyújtott összegek 20%-ának a társadalmi 

befogadás és a szegénység elleni küzdelem érdekében történő felhasználása 
valamennyi tagállamban,

  a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek szerepének fokozott 
elismerése, valamint 

 az eljárások egyszerűsítése.

A Római Szerződés által 1957-ben létrehozott Európai Szociális Alap képezi az Európai Unió 
legfontosabb pénzügyi eszközét a foglalkoztatás előmozdítása terén. Létrehozása óta a 
munkavállalók földrajzi és szakmai mobilitásának támogatására összpontosít. A jelenlegi 
válságos időkben elsőrendű fontossággal bír a szociális kohézió, így az ESZA 
pénzeszközeinek felhasználásakor a következőkre kell összpontosítani: 

1. a társadalmi integráció szakmai integráció útján való támogatása, 
2. a képzettségi szintek emelése, 
3. a foglalkoztatottság emelése. 

E szociális kohézió elérése érdekében a 2014–2020 közötti időszakban alkalmazni kell a 
Bizottság ESZA-ra vonatkozó javaslatának négy fő tematikus célkitűzését: „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 elleni 
küzdelem”, „az intézményi kapacitás növelése és a közigazgatás hatékonyságának fokozása”. 

A fiatal generációk támogatása elengedhetetlen, hiszen az Európai Unióban 21%-uk 
munkanélküli, és sok más fiatal kerül ki képesítés nélkül a képzési rendszerekből. Az ESZA 
ezért továbbra is olyan eszközt képez, amely a szakmai integráció révén segíti a társadalmi 
integrációt. Ennek során személyre szabott vagy általános életpályákat támogató integrált 
megközelítést alkalmaz a lehető legmagasabb foglalkoztatottsági szint és a minőségi 
munkahelyek célkitűzésének elérése érdekében. Ezenfelül valamennyi személy megfelelő 
forrásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosításával támogatni kell a 
munkanélküliek társadalmi befogadását.

Az ESZA-t olyan eszközként kell felhasználni, amelynek célja a jövőbeli képesítési igények 
előrejelzése a magasan képzett munkavállalók – akikre a közelmúltbeli előrejelzések szerint 
Európának a közeljövőben szüksége lesz – számának jelentős emelése érdekében. 

A különböző szintű partnerek különleges szerepének egyértelműbb elismerése 
elengedhetetlen a projektek megfelelő működéséhez. Az ESZA valamennyi részt vevő fél 
mobilizációjával, illetve valamennyi szociális partnernek az ESZA európai, nemzeti, 



PE486.203v01-00 30/31 PR\897949HU.doc

HU

regionális vagy helyi szintű irányításába és felhasználásába való bevonásával lesz továbbra is 
nélkülözhetetlen alap a foglalkoztatás és az európaiak szakmai beilleszkedése terén. 

A szabályok és az eljárások egyszerűsítése, valamint a gyakorlati megközelítés jó megoldást 
jelentenek az ESZA által finanszírozott műveletek hatásának erősítésére. Az igazgatási 
eljárások egyszerűsítését szolgálja különösen az átalányösszegek és egységköltségek 
alkalmazása, amelyekkel hatékonyan megszüntethető a vállalkozások alapokhoz való 
hozzáférésének egyik legfőbb akadálya, és így növelhető a rendelkezésre álló források 
felhasználása. Az ESZA támogatása iránti kérelmek külön egyszerűsítését kell biztosítani 
azon projektek esetében, amelyek közpénzekből történő finanszírozása nem éri el az 50.000 
eurót. Az ESZA forrásainak hatékony felhasználása jelentősen javítaná a gazdaságélénkítő 
politikákat és támogatná az új európai uniós munkahelyek létrehozását. 

Mindezen célkitűzések hatásfokát a programozási időszak során többször is mérni kell a 
források jó felhasználása és az alkalmazott politikák hatékonysága érdekében. 

2. Az ESZA, a kohéziós politika általános kerete

Az ESZA-nak összességében legalább mintegy 25%-os mértékben kell részesülnie a 
strukturális és kohéziós alapok költségvetéséből. A nemzeti foglalkoztatási politikák 
jelentőségére tekintettel továbbra is a tagállamok az ESZA politikáinak első számú közvetítői. 
Ez a megközelítés tiszteletben tartja a tagállamok önállóságát, amelyek saját szervezeti 
felépítésüknek megfelelően, szabadon szervezhetik meg a programok végrehajtását. 

Az ESZA központi koordinációjának fenntartása mellett először is erőfeszítést kell tenni az 
ESZA irányításának javítására, amelynek keretében fokozottan figyelembe kell venni a 
tényleges helyi igényeket. 

Az ellenőrzések ésszerűsítése elengedhetetlennek tűnik az ESZA helyi szereplői életének 
egyszerűsítéséhez: harmonizálni kell az ellenőrzéseket, melynek keretében be kell tiltani a 
túlzott ellenőrzési gyakorlatokat és meg kell szüntetni egyes felesleges ellenőrzéseket. Az 
ellenőrzések enyhítése érdekében az egyes tagállamok és az Európai Bizottság közötti 
„bizalmi szerződések” segítségével csökkenthetők a tagállamokra nehezedő igazgatási terhek. 
A szakaszonkénti kifizetés gyakorlatának megismertetésével valamennyi tagállam közös 
céljaként kell kitűzni a kifizetések határidejének csökkentését. 

Az ESZA helyi szereplőit a műszaki támogatásra szánt előirányzatok növelésével és az 
Európai Szociális Alap kezelésével megbízott szolgálatok képzésével kell támogatni. 

Az ESZA felhasználási arányának növelése érdekében meg kell teremteni a jobb felhasználás 
feltételeit: 

 valamennyi tagállamot ösztönözni kell arra, hogy a finanszírozás helyett az ESZA 
hatékonyságának növelését kezelje prioritásként; 

 létre kell hozni az átalányösszegű ESZA-csekket a különleges területekre vonatkozó, 
könnyen elérhető és mérhető eredményeket hozó mikroprojektek számára; 

 fokozni kell a projektgazdákat célzó kommunikációt és az információcserét; 
 a kohéziós alapokra vonatkozó általános rendelet előírásainak megfelelően biztosítani 

kell az ESZA és az ERFA közötti fokozott szinergiát. 
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Az Európai Szociális Alap a legsérülékenyebb lakosságcsoportokat célzó projekteket 
támogatja. Komoly aggodalomra adna okot a jövőben, ha a makrogazdasági feltételrendszerre 
vonatkozó, az alapokra alkalmazandó közös rendelkezésekről szóló bizottsági 
rendelettervezetbe felvett rendelkezések az ESZA-ra is alkalmazandók lennének. Ezért nem 
tehetünk még nagyobb terhet a már így is nehéz helyzetben lévő országok törékeny 
lakosságának vállára.


