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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Szociális Alap (ESZA) az Európai Közösség megalakulása óta folyamatosan részt 
vesz a különböző régiók fejlettségi szintjének egymáshoz közelítésében. Az ESZA a közép-
és kelet-európai országok uniós csatlakozása óta fontos szerepet játszik a posztkommunista 
országok szerkezetátalakítása folytán kialakult társadalmi változások következményeinek 
enyhítésében. Az ESZA jelentős mechanizmus a térség emberi erőforrásaiba történő 
befektetés szempontjából. Támogatást nyújt olyan képzési kezdeményezésekhez, amelyek a 
társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett csoportokat célozzák meg.

Tudatában annak, hogy a kevésbé fejlett régiókban még mindig szakmai támogatásra van 
szükség, illetve arra, hogy – tekintettel a jelenlegi válságra – a támogatás iránti igény egyre 
nő, örömmel fogadunk el egy olyan javaslatot, amely biztosítja az ESZA finanszírozását az 
elkövetkező pénzügyi programozási időszakban, többek között az ESZA számára a kohéziós 
politika keretében elkülönítendő minimumösszeg meghatározásával. 

Ezt szem előtt tartva, a rendelet rendelkezései vonatkozásában fokozottabb rugalmasság 
bevezetését javaslom annak érdekében, hogy az egyes országok számára lehetővé váljon, 
hogy saját társadalmi-gazdasági problémáikra maguk adják meg a választ. Ez a rugalmasság 
többek között az alap célzott kedvezményezettjeire is vonatkozna, illetve azon igényre, hogy a 
rendelet nem tartalmazhat rugalmatlan korlátozásokat azon társadalmi csoportok tekintetében, 
amelyekre az alap vonatkozhat. 

A társadalmi integráció ösztönzése és a szegénység elleni küzdelem tekintetében meg kell 
jegyezni, hogy határozott igény van a nehéz foglalkoztatási helyzetben lévő nők számára 
nyújtott támogatásra – mivel leginkább őket veszélyezteti a szegénység –, illetve az 
egyedülálló szülők – főként az egyedülálló anyák – segítésére annak érdekében, hogy 
könnyebben össze tudják egyeztetni a munkát és a családi életet.  

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia
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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.

végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy 
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Az e területre jutó 
finanszírozás nagy részét továbbra is a 
nők támogatására kell fordítani, mivel a 
szegénység leginkább őket veszélyezteti.
Emellett korlátozni kell az ESZA 
eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

Or. pl

Módosítás 2

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 
felelősségteljes kormányzást és a reformok 
végrehajtását különösen a foglalkoztatás-, 
oktatás- és szociálpolitika területén.

(3) Az ESZA a társadalmi és szakmai 
szempontból hátrányos helyzetű polgárok, 
például a tartós munkanélküliek vagy a 
társadalmilag kirekesztett személyek javát 
szolgálja. A tagállamok meghatározzák 
azokat a marginalizált társadalmi 
célcsoportokat, amelyek az ESZA 
lehetséges kedvezményezettjeivé 
válhatnak. 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 felelősségteljes 
kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

Or. pl
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Módosítás 3

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 családi élet összeegyeztetése

Or. pl

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. az egyedülálló szülők munkaerő-piaci 
integrálódásának oly módon történő aktív 
támogatása, hogy segítséget kapjanak a 
munka és a családi élet 
összeegyeztetéséhez, figyelembe véve azt a 
tényt, hogy Európában az egyedülálló 
szülők jelentős többsége nő;

Or. pl

Módosítás 5

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

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 közérdekű szolgáltatásokhoz való 
jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat, a szociális 
szolgáltatásokat és a munkanélküli szülők 
által is igénybe vehető, a még nem 
tanköteles korú gyermekek nappali 
elhelyezését biztosító intézményeket; 
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Or. pl


