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MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

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 EUMSZ
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, előmozdítsa a fenntartható 
és minőségi munkahelyek létrejöttét, 
támogassa a munkavállalók munkaerő-
piaci integrációját és alkalmazkodásukat e 
piac változásaihoz, ösztönözze az oktatást 
és az egész életen át tartó tanulást, továbbá 
aktív befogadási politikákat alakítson ki. 
Az ESZA-nak ezzel – az EUMSZ 174. és 
349. cikkének, valamint 355. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően – hozzá kell 
járulnia a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió megvalósulásához. A Szerződés 
9. cikkének megfelelően az ESZA-nak 
politikái és fellépései tervezése és 
végrehajtása során figyelembe kell vennie 
a foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelemre, a színvonalas oktatásra és 
képzésre, valamint az emberi egészség 
magas szintű védelmére vonatkozó 
követelményeket. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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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 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 fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás megteremtése és
ösztönzése, a munkavállalói mobilitás
támogatása, a formális és informális
oktatásba, a kutatásba, a 
készségfejlesztésbe, és az egész életen át 
tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése, valamint a 
szegénység és a hátrányos 
megkülönböztetés leküzdése. A 
munkaerőpiacok befogadó működését az 
ESZA-nak a munkavállalók tagállamokon 
belüli és határokon átnyúló földrajzi és 
szakmai mobilitásának megkönnyítése
révén kell elősegítenie; e célból az ESZA-
nak támogatást kell nyújtania az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálatnak (EURES-
hálózat) annak munkaközvetítéssel és a 
megfelelő tájékoztatási, tanácsadási és 
útmutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos, 
nemzeti és határokon átnyúló jellegű 
tevékenységei tekintetében, hogy az 
állami és magánkézben lévő 
szervezetekkel együtt aktívabb szerepet 
tölthessen be a foglalkoztatási 
lehetőségek meghatározásában.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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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 ösztönzése és a 
foglalkoztatási lehetőségek előmozdítása
érdekében e prioritások mellett valamennyi 
régióban és tagállamban nemzeti és 
regionális szinten fokozni kell a 
közigazgatás hatékonyságát és az aktív 
fellépésre irányuló képességét, és növelni 
kell a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintettek 
intézményi kapacitását.

Módosítás 4

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 a 
különböző típusú vállalkozások, 
különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, valamint a szociális 
és a szociális gazdaságban érdekelt 
vállalkozások létesítésének, fejlődésének 
és versenyképességének támogatása a 
fenntartható és minőségi munkahelyek 
létrehozása érdekében, és annak 
biztosítása, hogy az emberek – a megfelelő 
készségek elsajátítása és az egész életen át 
tartó tanulás lehetőségei révén –
alkalmazkodni tudjanak a változó szociális 
és gazdasági feltételekhez és 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 
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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.

Módosítás 5

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) A foglalkoztatás, az oktatás, a 
társadalmi integráció, a szegénység elleni 
küzdelem, valamint az intézményi 
kapacitások javítása területén 
meghatározott európai uniós prioritásokra 
irányuló támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával, és az e célok eléréséhez 
szükséges megfelelő finanszírozás 
biztosításával 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 és hatékony küzdelmet kell 
fokozottabban támogatnia. Emellett 
korlátozni kell az ESZA eszközeivel 
támogatandó beruházási prioritások 
skáláját és számát, a támogatott régiók 
fejlettségi szintjétől függően. Ennek 
ellenére a tematikus koncentrációt 
rugalmasan kell végrehajtani, hogy az 
ESZA-támogatásokat az egyes tagállamok 
és régiók egyéni szükségleteihez lehessen 
igazítani. 

Indokolás

Az ESZA-nak a kijelölt négy tematikus célkitűzés megvalósításával hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia végrehajtásához.
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A Bizottság által javasolt tematikus koncentrációnak rugalmassággal kell párosulnia, hogy az 
ESZA-támogatásokat az egyes államok és régiók sajátos szükségleteihez lehessen igazítani, 
biztosítva ezáltal a források hatékony felhasználását.

Módosítás 6

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 partnerségén, 
különösen pedig a helyi és regionális 
önkormányzatok, a szociális partnerek és a 
nem kormányzati szervezetek részvételén
múlik. Ennek érdekében a tagállamoknak –
szükség esetén kapacitásbővítési 
intézkedésekkel – be kell vonniuk a helyi 
és regionális önkormányzatokat, a 
szociális partnereket és a nem kormányzati 
szervezeteket az ESZA-programok 
tervezésébe, és támogatniuk kell őket ezek 
végrehajtásában.

Indokolás

A helyi és regionális önkormányzatoknak is részt kell venniük az ESZA-támogatások 
kidolgozásának és végrehajtásának folyamatában.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Figyelembe véve, hogy a 
foglalkoztatás és a társadalmi kohézió 
biztosításához integrált és holisztikus 
megközelítésre van szükség, az ESZA-nak 
támogatnia kell az ágazatokon átnyúló 
transznacionális, területi alapú 
partnerségek létrehozását és 
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programjaikat.

Módosítás 8

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 
gondoskodnak arról, 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.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Figyelembe véve, hogy a társadalmi 
innováció különféle programok témája, 
intézkedéseket kell bevezetni az átfedések, 
illetve ugyanazon tevékenységek és 
kezdeményezések kettős 
finanszírozásának elkerülése érdekében.
Ezenkívül, mivel az ESZA alapján, 
megosztott irányítás mellett végrehajtott 
egyes tevékenységek részben megegyeznek 
a társadalmi változással és innovációval 
foglalkozó, közvetlen irányítás alatt futó 
program tevékenységeivel, intézkedéseket 
kell bevezetni az eltérő irányítási modellek 
szerint folyó tevékenységek 
megkettőzésének vagy kettős 
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finanszírozásának elkerülése érdekében.

Módosítás 10

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 aktív 
részvétele előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A többszintű 
kormányzás alapelve feltételezi, hogy az 
érintett területi szintet képviselő regionális 
és helyi hatóságoknak, városoknak, 
szociális partnereknek és nem 
kormányzati szervezeteknek a partnerség 
keretében történő, programok 
előkészítésében, nyomon követésében, 
végrehajtásában és irányításában való
aktívabb és eredményesebb részvételének 
előmozdítása 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.

Módosítás 11

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 többek 
között a diákok és idősek támogatása, a 
munkahelyteremtés, a munkavállalói 
mobilitás, a legelesettebbek társadalmi 
befogadása és a szociális vállalkozások 
támogatása céljából. Ez segít az 
intézkedések hatékonyságának 
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javításában és kiegészít más uniós 
instrumentumok, például a társadalmi 
változás és innováció programja (PSCI), 
az EGAA vagy az ERFA alapján 
megvalósuló intézkedéseket. A 
támogatások nyújtását ugyanakkor fenn 
kell tartani a nemzeti, regionális és helyi 
igényekhez leginkább illeszkedő 
finanszírozási mix alkalmazása 
érdekében.

Módosítás 12

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 foglalkoztatás
szintjének emelése, a munkahelyteremtés 
és a munkahelyek minőségének javítása, a 
munkavállalók földrajzi és foglalkozási 
mobilitásának támogatása, színvonalas
oktatásuk és képzésük elősegítése, 
valamint a munkaerő-piaci – többek 
között a vállalkozásokhoz és a termelési 
rendszerekhez kapcsolódó – változásokhoz
való alkalmazkodási képességük erősítése.
Az ESZA ezenfelül hozzájárul az Unión 
belüli gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió erősítéséhez, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemhez, 
valamint garantálja a nemek közötti
egyenlőséget, az esélyegyenlőséget és a
megkülönböztetésmentességet, és 
előmozdítja a fiatalok foglalkoztatását. 
Valamennyi tevékenységének vezérelve a 
nemzeti, regionális és helyi szinten 
tapasztalható társadalmi egyenlőtlenségek 
és foglalkoztatási különbségek 
csökkentése.

Indokolás

Az ESZA célkitűzéseinek magukban kell foglalniuk a jó minőségű munkahelyek 
megteremtését, valamint a technológiai változásokhoz és a munkaerőpiac fejlődéséhez való 
alkalmazkodás elősegítését a munkavállalók körében. Az ESZA-nak emellett biztosítania kell 
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a nemek közötti egyenlőséget. 
Ki kell emelni az ESZA integráló szerepét, és külön fel kell hívni a figyelmet tevékenységeinek 
vezérelvére, ami nem más, mint a társadalmi egyenlőtlenségek és a foglalkoztatottsági 
különbségek csökkentése.

Módosítás 13

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 munkanélkülieket, különösen
a tartósan munkanélküli férfiakat és 
nőket, a fiatalokat, az 54 év feletti 
munkavállalókat, a fogyatékossággal 
élőket, a szakképzetlen munkavállalókat, a 
migránsokat, a menedékkérőket, a
kisebbségeket, a társadalom peremére 
szorult közösségeket és a társadalmilag 
kirekesztett személyeket, életkoruktól 
függetlenül. 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 felelősségteljes 
kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

Indokolás

Az ESZA-nak kiemelt figyelmet kell fordítania a hátrányos helyzetű csoportokra, köztük a 
munkanélküliekre, a fiatalokra, a nőkre és az idősebb munkavállalókra.

Módosítás 14

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



PE486.225v03-00 12/42 AD\905698HU.doc

HU

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, valamint a 
hátrányos helyzetű –például 
fogyatékossággal élő – személyek számára 
többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén;

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, elsősorban a nem dolgozó és 
nem tanuló fiatalok aktív, befogadó és
fenntartható munkaerő-piaci integrációja

Indokolás

Az ESZA-nak elő kell mozdítania a fiatalok aktív és tartós munkaerő-piaci integrációját, 
nagyobb figyelmet fordítva a nem dolgozó és nem tanuló fiatalokra.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és
vállalkozásalapítás;

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség, 
vállalkozásalapítás és -fejlesztés, 
különösen mikrovállalkozások és kkv-k 
alapítása és fejlesztése, technikai 
segítségnyújtás és fenntartható gazdasági 
tevékenységek felé való orientáció mellett, 
beleértve a kkv-k közötti üzleti transzfert

Módosítás 17
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iv. a nemek tényleges egyenlőségének
biztosítása a munkaerőpiacon és a 
munkahelyi előmenetel terén, a munka és 
a családi- és magánélet összeegyeztetése

Indokolás

Az ESZA-nak elő kell mozdítania a nemek tényleges egyenlőségét, valamint elő kell segítenie 
a munka, illetve a családi és magánélet összeegyeztetését.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

v. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók, különösen a kkv-k és 
mikrovállalkozások alkalmazkodása a 
fenntarthatósághoz kapcsolódó, illetve 
technológiai, munkaerő-piaci, társadalmi 
és gazdasági változásokhoz, aktív, 
megelőző intézkedések révén különösen 
például azokban a régiókban, amelyekre 
jellemző a vállalkozások és ágazatok 
szerkezetátalakulása, valamint az ipar 
átrendeződése

Indokolás

Az ESZA-nak elő kell mozdítania és biztosítania kell, hogy a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodjanak a technológiai és munkaerő-piaci változásokhoz. Ez az 
intézkedés mindenekelőtt azokban a régiókban nyer értelmet, amelyekre jellemző a 
vállalkozások és ágazatok szerkezetátalakulása, valamint a vállalkozások bezárása és 
tevékenységeik áthelyezése. 

Módosítás 19

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. aktív és egészséges idősödés a 
munkahelyi és életkörülmények, a 
környezeti és egészségi állapot javítása 
révén, ideértve az egészségvédő 
testmozgást és a tömegsportot

Módosítás 20

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

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 
modernizációja és erősítése, beleértve a 
munkavállalók transznacionális földrajzi 
mobilitását ösztönző tevékenységeket, a 
munkaerőpiacok határokon átnyúló 
integrációja, a szakmai készségek és 
szakképesítések elismerése és az EURES-
hálózat tevékenységeinek megerősítése 
révén

Indokolás

A munkaerőpiacok határokon átnyúló integrációja, a szakmai készségek és szakképesítések 
elismerése és az EURES-hálózat tevékenységeinek megerősítése révén az ESZA-nak elő kell 
mozdítania a munkavállalók transznacionális mobilitásának javítását.

Módosítás 21

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

vii. a munkaerőpiachoz és munkaügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén
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Módosítás 22

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) A magas színvonalú és korszerű
oktatásba, a készségekbe és az egész életen 
át tartó tanulásba való beruházás a 
következők révén:

Módosítás 23

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 iskolaelhagyás megelőzése és
csökkentése és a minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a 
koragyermekkori nevelésben, mind az 
alap- és középfokú oktatásban

Indokolás

Az ESZA-nak – a tanulás folyamatosságának és az oktatási rendszerbe való 
visszailleszkedésnek a támogatásával – a fiatalkori munkanélküliség csökkentése érdekében 
meg kell előznie és mérsékelnie kell az iskolaelhagyást, elő kell mozdítania, hogy minden 
polgár megszerezze a kötelező minimális iskolai végzettséget.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a fiatalok gyakorlati irányultságú, a 
gazdaság igényeihez közvetlenül 
kapcsolódó képzésének megteremtése és 
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erősítése duális képzési rendszerek révén, 
amelyek ésszerűen összekapcsolják 
egymással az elméleti és gyakorlati 
tananyagokat

Módosítás 25

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

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 korszerű 
oktatási rendszerek alkalmazásával az 
oktatásban való részvétel növelése és a 
végzettségi szintek emelése érdekében, ami 
lehetővé teszi többek között a munkaerő-
piaci igényekhez való alkalmazkodást

Indokolás

Napjainkban sok olyan készség van, amelyek nem hasznosak a munkalehetőségek 
megtalálásában, ezért alapvető, hogy a képzés illeszkedjen a piachoz. Vannak olyan országok, 
ahol egyes területeken túl kevés a szakképzett munkaerő, másutt meg túl sok, ami hatékonyan 
támogatja a mobilitást Európa-szerte.

Módosítás 26

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

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 szakmai
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá annak biztosítása, hogy az 
oktatási és képzési rendszerek jobban 
igazodjanak a munkaerő-piaci igényekhez 
és fejleményekhez az oktatás megerősítése 
és olyan intézkedések révén, amelyek 
elősegítik az iskolai oktatás, a szakképzés 
és a munkaerőpiac közötti átmenetet, 
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különös figyelmet fordítva a fiatalok, a 
tartósan munkanélküliek és az idős 
munkavállalók képzésére és gyakornoki 
betanítására

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. aktív befogadás i. minden személy – különösen a 
leginkább hátrányos helyzetű csoportok –
aktív társadalmi és munkaerő-piaci 
befogadása, mind a munkaerő-piaci 
részvétel támogatása, mind a szegénység 
és a kirekesztés elleni küzdelem révén

Indokolás

Az ESZA-nak elő kell mozdítania a leginkább hátrányos helyzetű közösségek társadalmi és 
munkaerő-piaci befogadását.

Módosítás 28

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

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, a 
fogyatékossággal élők és más hátrányos 
helyzetű csoportok – teljes körű 
társadalmi és munkaerő-piaci integrációja

Indokolás

Az ESZA tevékenységeinek a leginkább hátrányos helyzetű közösségek társadalmi és 
munkaerő-piaci integrációját kell céloznia.
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Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a migráns munkavállalók munkaerő-
piaci és társadalmi integrációja

Indokolás
Az ESZA tevékenységeinek a migráns munkavállalók társadalmi és munkaerő-piaci 
integrációját kell céloznia.

Módosítás 30

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 előmozdítása

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – i alpont – 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 azon 
tagállamok területén alkalmazandó, 
amelyek legalább egy, a(z) […]/EU 
rendelet 82. cikke (2) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott NUTS 2 szintű 
régióval rendelkeznek, a Kohéziós Alap 
támogatására jogosultak, vagy jelentős 
munkanélküliséggel küzdenek; ennek 
célja, hogy olyan intézkedések 
szülessenek, amelyek az intézményi 
kapacitás növelésével, valamint a 
hatékony közigazgatás és 
közszolgáltatások biztosításával 
hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez. 
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Indokolás

A magas munkanélküliségi rátával sújtott tagállamok esetében az ESZA-nak biztosítania kell, 
hogy ezen államok forrásokat irányíthassanak az intézményi kapacitás növelésére és a 
közigazgatás hatékonyságának javítására, azzal a céllal, hogy a közszolgáltatások 
szabályozásának és irányításának területén olyan reformokat vezessenek be és olyan 
előrelépések történjenek, amelyek hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez.

Módosítás 32

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

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 foglalkoztatással, a formális és 
informális oktatással, illetve szakképzéssel 
kapcsolatos politikák és a szociálpolitika 
kidolgozásában érintett felek, köztük a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek intézményi kapacitásának 
növelése; ágazati és területi paktumok a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzésére

Módosítás 33

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) az alacsony kibocsátású, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes, erőforrás- és 
energiahatékony, valamint 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 zöld munkahelyteremtés révén
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Módosítás 34

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, 
köztük szövetkezeti, a szociális és a 
szociális gazdaság területén működő 
vállalkozások versenyképességének és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása a 
humántőke-beruházások növelése, a 
vállalkozások, a munkavállalók és a 
vezetők új társadalmi kihíváskohoz való
alkalmazkodóképességének elősegítése 
révén.

Módosítás 35

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 stratégia és beavatkozások 
egységesek legyenek, és a regionális és 
helyi hatóságok közreműködésével a 
nemzeti reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban 
meghatározott kihívásokra 
összpontosítsanak, hogy hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
kiemelt céljainak megvalósításához.
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Módosítás 36

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 hat, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

Indokolás

E módosítás célja, hogy az egyes operatív programoknak nyújtott támogatásokat bizonyos 
fokú rugalmassággal lehessen felhasználni azzal a céllal, hogy a régiók fokozottabb 
tevékenységet fejthessenek ki a jelentősebb igényekkel rendelkező sajátos területeken.

Módosítás 37

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 hat, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

Indokolás

E módosítás célja, hogy az egyes operatív programoknak nyújtott támogatásokat bizonyos 
fokú rugalmassággal lehessen felhasználni azzal a céllal, hogy a régiók fokozottabb 
tevékenységet fejthessenek ki a jelentősebb igényekkel rendelkező sajátos területeken.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont
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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, illetve azon 
régiók esetében, amelyeknél az egy főre 
jutó GDP a 2007–2013 közötti időszakban 
nem érte el az EU-25 átlagos GDP-jének 
75%-át, de amelyek az átmeneti vagy a 
fejlettebb régiók kategóriája alapján már 
jogosultak, a tagállamok az egyes operatív 
programok számára elkülönített források 
50%-át legfeljebb öt, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

Indokolás

E módosítás célja, hogy az egyes operatív programoknak nyújtott támogatásokat bizonyos 
fokú rugalmassággal lehessen felhasználni azzal a céllal, hogy a régiók fokozottabb 
tevékenységet fejthessenek ki a jelentősebb igényekkel rendelkező sajátos területeken.

Módosítás 39

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 helyi és regionális 
önkormányzatoknak, 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 108. és 109. cikkében 
meghatározott technikai segítségnyújtás 
és 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.
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Az operatív program irányító hatóságai 
biztosítják, hogy az ESZA forrásaiból 
megfelelő összeg kerüljön elkülönítésre a 
kisebb helyi önkormányzatok számára 
kapacitásépítő intézkedések céljára.

Indokolás

Az ESZA-nak elő kell segítenie a helyi és regionális önkormányzatok, a szociális partnerek és 
más érdekelt felek, konkrétan a nem kormányzati szervezetek bevonását az operatív 
programok végrehajtásába, akár globális támogatásokhoz való hozzáférés, akár technikai 
segítségnyújtás révén.

Módosítás 40

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 a(z) […]/EU 
rendelet 5. cikke értelmében ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott programok 
előkészítésében, végrehajtásában, nyomon 
követésében és irányításában, az 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.

Indokolás

A szociális partnereknek az ESZA által finanszírozott tevékenységekben való részvételét 
nemcsak a legszegényebb vagy a Kohéziós Alap forrásaira szoruló régiókban kell támogatni, 
hanem az Unió valamennyi tagállamában és régiójában.
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Módosítás 41

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 különösen 
hatékony intézkedések révén és a(z) 
[…]/EU rendelet 5. cikke értelmében
ösztönözzék a nem kormányzati 
szervezeteknek az ESZA által támogatott, 
elsősorban a társadalmi befogadás, a 
nemek közötti egyenlőség és az 
esélyegyenlőség területén zajló programok 
előkészítésében, végrehajtásában, nyomon 
követésében és irányításában való 
megfelelő részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, az operatív program irányító 
hatóságai biztosítják, hogy az ESZA 
forrásaiból megfelelő összeg kerüljön
elkülönítésre a nem kormányzati 
szervezetek kapacitásépítési és 
hálózatépítési tevékenységei számára.

Indokolás

A nem kormányzati szervezeteknek az ESZA által finanszírozott tevékenységekben való
részvételét nemcsak a legszegényebb vagy a Kohéziós Alap forrásaira szoruló régiókban kell 
támogatni, hanem az Unió valamennyi tagállamában és régiójában.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Annak érdekében, hogy az ESZA forrásait 
eredményesen használják fel, és azok 
meghozzák a várt eredményeket, rendszert 
kell kidolgozni az eljárások és az 
adminisztratív ügyek egyszerűsítésére a 
szociális partnerek és nem kormányzati 
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szervezetek számára.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

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 felszámolják a nők 
nemi alapú munkaerő-piaci szegregációját
– főleg a szülési szabadságot és az eltartott 
személyekről való gondoskodást követően 
–, csökkentsék a nemi alapú munkaerő-
piaci diszkriminációt és a férfiak és nők 
közötti bérkülönbségeket, felszámolják a 
nemekhez kötődő sztereotípiákat az 
oktatásban és képzésben, továbbá hogy 
biztosítsák a munka és a családi- és 
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, továbbá 
többek között a gyermekgondozási 
szolgáltatásokhoz és eltartott személyek
gondozásához való hozzáférés 
biztosításával, valamint a gondozási 
feladatok férfiak és nők közötti egyenlő 
megosztásának ösztönzése révén a 
szegénység feminizálódásának 
megakadályozásával előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az operatív programok előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése, irányítása 
és értékelése során elősegítsék a nemek 
közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség 
megvalósulását. 

Indokolás

Az ESZA-nak elő kell mozdítania a nők foglalkoztatásban való hatékony és tartós részvételét; 
ezért olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek elősegítik a nők munkaerő-piaci 
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beilleszkedését, különösen a szülési szabadságot és az eltartott személyekről való 
gondoskodást követően, továbbá biztosítják a munka és a családi és magánélet 
összeegyeztethetőségét. Különös figyelmet kell fordítani ezenkívül a nők és a férfiak közötti 
bérkülönbségek csökkentésére.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

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 fokozzák a 
megkülönböztetés elleni küzdelmet, 
valamint előmozdítják a sokféleség 
elfogadását és a mindenki számára 
biztosítandó esélyegyenlőséget, ideértve a 
fogyatékossággal élő személyeket segítő 
akadálymentesítést. E tevékenységek a 
hátrányos megkülönböztetést, különösen 
a többszörös megkülönböztetést 
elszenvedő személyekre, a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
személyekre és a fogyatékossággal élőkre 
irányulnak; céljuk e személyek munkaerő-
piaci részvételének növelése, különösen a 
munkaerőpiachoz való hozzáférésük 
javítása, 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.

Indokolás

Az ESZA-nak az esélyegyenlőség előmozdítása mellett a megkülönböztetés elleni küzdelem 
fokozása és a sokféleség elfogadásának elősegítése érdekében is fel kell lépnie. Ezenfelül 
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különös figyelmet kell fordítani a többszörös megkülönböztetést elszenvedő közösségekre. 

Módosítás 45

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 tesztelése, értékelésére és 
széles körben való megvalósítása céljából, 
beleértve az alulról felfelé építkező 
megoldásokat.

Módosítás 46

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 – helyi vagy regionális 
partnereikkel együttműködve és 
valamennyi érintett szereplő 
közreműködésével – konkrét igényeik és a 
régiók sajátos igényei alapján az operatív 
programok keretében meghatározzák a 
társadalmi innovációval kapcsolatos 
témaköröket.

Indokolás

A helyi és regionális önkormányzatoknak és valamennyi érintett szereplőnek részt kell vennie 
a társadalmi innovációval kapcsolatos témakörök kiválasztásában. 
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Módosítás 47

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) Az Európai Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve – mindenekelőtt az 
egymástól való tanulás támogatása, 
hálózatok létrehozása és a bevált 
gyakorlatok és módszerek terjesztése által 
– elősegíti a társadalmi innováció terén 
folytatott kapacitásépítést. Emellett 
gondoskodik az ESZA társadalmi 
innovációs tevékenységei és az Európai 
Unió társadalmi változással és 
innovációval foglalkozó programja 
keretében indított tevékenységek 
koherenciájáról és egymást kiegészítő 
jellegéről.

Indokolás

A társadalmi innovációs kapacitások fejlődése és a források hatékonyságának garantálása 
érdekében biztosítani kell az ESZA alá tartozó és az Európai Unió társadalmi változással és 
innovációval foglalkozó programja keretében indított tevékenységek koherenciáját és 
komplementaritását.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Transznacionális együttműködés Határokon átnyúló, transznacionális és 
régiók közötti együttműködés

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
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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 
tanulás elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – biztosítják a határokon 
átívelő, transznacionális és régiók közötti
együttműködést. A transznacionális 
együttműködésben részt vevő, a(z) [...]/EU 
rendelet 5. cikkében említett partnerek 
legalább két tagállamból származnak.

Módosítás 50

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 tagállamok a helyi sajátosságoknak 
valamint az érintett övezetek igényeinek 
figyelembevételével kiválaszthatják a
határokon átívelő, transznacionális és 
régiók közötti együttműködés témáit a 
Bizottságnak a civil társadalmi 
szervezetekkel, valamint helyi és 
regionális hatóságokkal folytatott 
egyeztetést követően megtett javaslatait 
tartalmazó, az ESZA-bizottság által 
jóváhagyott listáról.

Indokolás

A transznacionális együttműködés témáit tartalmazó lista összeállítása tekintetében a lehető 
legszélesebb konszenzusra kell jutni, és arra kell törekedni, hogy a kiválasztott 
transznacionális témák és a különböző operatív programok tematikus célkitűzései között a 
koherencia a lehető legnagyobb legyen.

Módosítás 51

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 
(2) bekezdésben említett témákra irányuló, 
határokon átívelő, transznacionális és 
régiók közötti együttműködést. A Bizottság 
a tapasztalatcsere ösztönzése, a kapacitás-
és hálózatépítés elősegítése, valamint a 
releváns eredmények terjesztése céljából 
uniós szintű platformot működtet. 
Ezenkívül a Bizottság az 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. Az ESZA által támogatott, 
határokon átnyúló, transznacionális és 
régiók közötti együttműködést össze kell 
hangolni a(z) [...]/EU [ETC] rendelettel 
annak érdekében, hogy biztosítva legyen 
az említett rendelet szerinti alapok közötti 
koordináció.

Módosítás 52

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 programoknak 
prioritási tengelyeket kell meghatározniuk
a társadalmi innováció és a 
transznacionális együttműködés (9. és 
10. cikk) megvalósítása tekintetében.

Indokolás

Az operatív programok pilléreiben ösztönözni kell a szociális innovációt és a transznacionális 
együttműködést.
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Módosítás 53

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 a nem kormányzati szervezetek 
vagy a szociális partnerek által irányított 
programok esetében.

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ESZA-támogatások 
hatékonyságának maximalizálása céljából 
az operatív programok keretében adott 
esetben figyelembe kell venni az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 174. és 
349. cikkében, valamint 355. cikke (1) 
bekezdésében felsorolt régiókat.

Indokolás

Az ESZA-nak, az Európai Szerződés 349. és 174. cikke értelmében különös figyelmet kell 
fordítania a leghátrányosabb helyzetű régiókra és településekre. 

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az oktatás és képzés erősítése, 
különösen a fiatalok esetében;

Módosítás 56

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-nak támogatnia kell
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).

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A demográfiai változás által 
különösen érintett, 8% alatti ifjúsági 
munkanélküliséggel rendelkező régiókban 
az ESZA felhasználható a 60 év felettiek 
munkába állását segítő 
kezdeményezésekre.

Indokolás

The long-term aim of the measures funded by the ESF is always to get people into the labour 
market (for the first time). This does not always apply to people who are on the verge of 
retirement. This formulation is intended to ensure that older people can also benefit from ESF 
measures. Particular attention should be paid to the special demographic situation in the 
regions. The need to invest in older workers can be explained by the decline in the proportion 
of young people in the working population or sustained comparatively low unemployment 
rates among young people. This can be assumed to be the case when the average regional 
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youth unemployment rate drops below eight per cent.

Módosítás 58

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 helyi és regionális
városfejlesztést olyan stratégiák révén, 
amelyek integrált intézkedéseket 
határoznak meg a partnerségi szerződésben 
szereplő városok urbanizált övezeteit érintő 
gazdasági, környezeti, éghajlati, 
demográfiai és társadalmi kihívások 
kezelésére.

Indokolás

A területi jellemzők kezelése során nem szabad kihagyni a vidéki és ritkábban lakott 
területeket. Másrészt viszont a helyi fejlesztéshez célszerűnek tűnik egy 5%-os minimum 
megállapítása, amint azt az ERFA-rendelet 7. cikke javasolja.

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nemzeti szinten elkülönített ESZA-
források legalább 5%-át a fenntartható 
helyi fejlesztésre irányuló olyan integrált 
intézkedésekre kell fordítani, amelyek 
irányítása a(z) […]/2012/EU rendelet 
[CPR] 99. cikkében említett integrált 
területi beruházásokon keresztül az 
önkormányzatok feladata.

Indokolás

A területi jellemzők kezelése során nem szabad kihagyni a vidéki területeket. Másrészt viszont 
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a helyi fejlesztéshez célszerűnek tűnik egy 5%-os minimum megállapítása, amint azt az ERFA-
rendelet 7. cikke javasolja.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az intézkedést támogató programért 
felelős hatóságok teljesítik az intézkedés 
igazgatására, ellenőrzésére és auditjára 
irányuló hatósági kötelezettségeiket, vagy 
pedig megállapodásokat kötnek azon 
tagállam hatóságaival, amelynek területén 
az intézkedés végrehajtására sor kerül, 
feltéve hogy teljesülnek a (2) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feltételek, 
valamint az intézkedés igazgatására, 
ellenőrzésére és auditjára irányuló 
kötelezettségek.

b) az intézkedést támogató programért 
felelős hatóságok teljesítik az intézkedés 
igazgatására, ellenőrzésére és auditjára 
irányuló hatósági kötelezettségeiket, vagy 
pedig megállapodásokat kötnek azon 
tagállam hatóságaival, amelynek területén 
az intézkedés végrehajtására sor kerül, 
feltéve hogy teljesülnek a (2) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feltételek, 
valamint az intézkedés igazgatására, 
ellenőrzésére és auditjára irányuló 
kötelezettségek. Az ESZA operatív 
programjához rendelt költségvetés 5%-án 
belül az ilyen műveletek keretében történő 
és a kutatással és innovációval, oktatással 
és képzéssel kapcsolatos kiadások 
támogathatók az Unión kívül is, 
amennyiben az operatív programra 
alkalmazandó tagállami és uniós 
szabályokkal összhangban merültek fel és 
kerültek kifizetésre. Ha egy program 
finanszírozása egynél több program 
keretében történik, a(z) [...]/2012/EU 
[CPR] rendelet 87. cikk (1) bekezdése 
szerinti maximális 5% kiszámítása az 
ESZA-ból a programhoz hozzárendelt 
összeg alapján történik.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A műveletek támogatható költségei (3) A műveletek támogatható költségei 
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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.

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 az uniós 
társfinanszírozás összege nem haladja meg 
a 100 000 eurót.

Módosítás 62

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 eurót, 
átalányösszegek vagy standard 
egységköltségek formájában nyújtandók, 
kivéve azon műveletek esetében, amelyek 
egy állami támogatási rendszer keretében 
támogatásban részesülnek.

Módosítás 63

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
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támogathatja.

Indokolás

Meg kell teremteni a lehetőséget a tevékenységek és politikák mikrohitelek útján történő 
támogatására.

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet 5. cikkében említett partnerek 
európai képviselőivel együttműködésben 
és az ESZA-bizottsággal konzultálva kell 
kidolgozni;

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 1 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

munkanélküliek, beleértve a tartós
munkanélkülieket is

munkanélküliek, beleértve a tartósan
munkanélkülieket is, külön adatokat 
közölve az életkor, a nemek és a 
fogyatékossággal élők tekintetében

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 13 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vidéki területeken élő személyek
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Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) szakképzettséggel és szakképesítéssel 
rendelkezők

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA forrásaiból támogatandó 
műveletek résztvevőire vonatkozó említett 
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 ESZA forrásaiból támogatandó 
műveletek résztvevőire vonatkozó említett 
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 bontásban kell megadni a férfiakra 
és a nőkre irányuló intézkedések 
bemutatása érdekében.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 alpont – 3 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyásakor 
munkaviszonyban álló nők száma a 
MINT-szektorban

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 alpont – 7 francia bekezdés (új)



PE486.225v03-00 38/42 AD\905698HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyásának időpontjában 
oktatásban vagy képzésben részt vevő, 
képesítést szerző vagy munkaviszonyban 
álló, hátrányos helyzetű csoportokhoz 
tartozó résztvevők száma

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 alpont – 9 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a támogatást követően munkába álló, 
fogyatékossággal élő résztvevők száma

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– azon résztvevők száma, akik 
részvételüket követően már nem jutnak 
minimális jövedelemhez, vagy más 
juttatáshoz

Módosítás 73

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 

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 bontásban kell 
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megadni. megadni a férfiakra és a nőkre irányuló 
intézkedések jobb elkülöníthetősége 
érdekében.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· a program elhagyása után 6 hónappal 
foglalkoztatásban levő résztvevők

· a program elhagyása után 9 hónappal 
munkaviszonyban álló résztvevők

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 2 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· a program elhagyása után 6 hónappal 
önfoglalkoztató résztvevők

· a program elhagyása után 9 hónappal 
önfoglalkoztató résztvevők

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· a program elhagyása után 6 hónappal jobb 
munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkező 
résztvevők

· a program elhagyása után 9 hónappal jobb 
munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkező 
résztvevők

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

azok a résztvevők, akik 9 hónappal a 
részvételüket követően már nem 
részesülnek szociális juttatásokban

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 alpont – 10 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása után 9 hónappal 
munkaviszonyban álló nők száma a 
MINT-szektorban

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 alpont – 11 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a segítségnyújtás után 9 hónappal 
munkaviszonyban álló fogyatékos 
résztvevők száma

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 alpont – 15 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az egyenlő bánásmód előmozdítására 
kijelölt testület vagy testületek által 
nyilvántartásba vett diszkriminációs 
esetek számának csökkenése
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Módosítás 81

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 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.

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Az adatokat 
minden egyes prioritási tengely vagy 
alprioritás tekintetében a résztvevők 
reprezentatív mintája alapján 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 bontásban kell 
megadni a férfiakra és a nőkre irányuló 
intézkedések bemutatása érdekében.
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