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Módosítás 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, növelje a munkavállalók 
földrajzi és szakmai mobilitását, továbbá 
megkönnyítse az ipari és a termelési 
rendszerben bekövetkező változásokhoz 
való alkalmazkodásukat, különösen 
szakképzés és átképzés útján. Ezen kívül, 
az ESZA – az EUMSZ 174. cikkének 
megfelelően – hozzájárul a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megvalósulásához. Az EUMSZ 
349. cikkének megfelelően, kiemelt 
figyelmet kell fordítani a legkülső 
régiókra, továbbá szem előtt kell tartani, 
hogy foglalkoztatási szempontból 
leginkább e régiócsoportot sújtja a válság. 
Az EUMSZ új 9. cikkének megfelelően az 
Európai Uniónak, politikáinak és 
fellépéseinek kidolgozása és végrehajtása 
során, 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. es

Módosítás 33
Nuno Teixeira
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az ESZA célja, hogy a Szerződés 
162. cikke által ráruházott feladatoknak 
megfelelően javítsa a foglalkoztatási 
lehetőségeket, támogassa a munkaerő-
piaci integrációt, fokozza a nagyobb 
európai munkaerő-mobilitást, elősegítse a 
vállalkozói kultúrát, 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, és minimálisra 
csökkentse a Szerződés 349. cikkében 
említett tényezőkből eredő akadályokat. 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. pt

Indokolás

A megnövekedett munkaerő-problémák fényében alapvető fontosságú, hogy az ESZA aktív 
szerepet vállaljon az emberek felvételének hatékony támogatásában, ezáltal ösztönözve az 
Európa egészére kiterjedő mobilitást és a munkavégzés új formái felfedezését célzó 
vállalkozói tevékenységeket. A Szerződés 349. cikke utal a legtávolabbi régiókban tapasztalt 
természetes korlátokra, ami elvezet a 174. cikkhez, melynek célja a nagyobb gazdasági, 
szociális és területi kohézió elősegítése.

Módosítás 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 35
Hermann Winkler

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 

(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 – a 
tömegsport támogatásán keresztül is –
aktív befogadási politikákat alakítson ki, és 
ezzel – a Szerződés 174. cikkének 
megfelelően – hozzájáruljon a gazdasági, 
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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.

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

Or. de

Módosítás 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl
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Módosítás 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 stratégiát12. Annak biztosítására, 
hogy az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén meghatározott célkitűzésekre, az 
ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat 
a Szerződés 121. cikkének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, 
a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatásokról szóló tanácsi ajánlások 
és a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira 
vonatkozó iránymutatásokról szóló 
tanácsi határozatok végrehajtásában. Az 
ESZA-nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”13, a 
„Mozgásban az ifjúság”14 és „A 
szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem európai platformja”15 

kezdeményezésekre. Az alap támogatja 
„Az európai digitális menetrend”16 és az 
„Innovatív Unió”17 kezdeményezés 
tevékenységeit is.

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát12. Annak biztosítására, 
hogy az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás és a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem terén meghatározott 
célkitűzésekre, az ESZA-nak támogatnia 
kell a tagállamokat e célok elérésére 
irányuló erőfeszítéseikben. Az ESZA-nak 
a kiemelt kezdeményezések végrehajtását
is támogatnia kell, különös tekintettel az 
„Új készségek és munkahelyek 
menetrendje”13, a „Mozgásban az 
ifjúság”14 és „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja”15 kezdeményezésekre. Az alap 
támogatja „Az európai digitális menetrend”
16 és az „Innovatív Unió”17 kezdeményezés 
tevékenységeit is.

Or. en

Módosítás 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamoknak rendelkezniük kell 
azzal a lehetőséggel, hogy az ESZA 
erőforrásait felhasználhassák az EGAA 
intézkedéseinek kiteljesítésére, amikor a 
helyi, regionális vagy nemzeti gazdaságra 
jelentősen hátrányos hatással járó nem 
várt válság, vagy valamelyik ágazat gyors 
hanyatlása, vagy a tevékenységek nem 
EU-tagállamokba történő áttelepítése 
folytán, a helyi, regionális vagy a nemzeti 
gazdaság súlyos zavara miatt munkásokat 
bocsátanak el;

Or. en

Módosítás 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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, menekültek és menedékjogot 
kérők körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a minőségi
foglalkoztatás – különös tekintettel a 
munkaerőpiactól legtávolabb állókra – és 
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társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak 
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

a munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység és a megkülönböztetés 
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 és a kapcsolódó EURES-
hálózatnak, különösen az EURES 
határon átnyúló partnerségeinek, annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében, különös figyelemmel a 
határon át mozgó munkavállalókra.

Or. en

Módosítás 40
Nuno Teixeira

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, hogy az állami és 
magánkézben lévő szervezetekkel együtt 
aktívabb szerepet tölthessen be a 
foglalkoztatási lehetőségek 
meghatározásában.

Or. pt

Indokolás

Az európai foglalkoztatási szolgálatok ne szorítkozzanak arra, hogy kizárólag az EU-ban 
elérhető szakmai lehetőségek terjesztési platformja legyen; sokkal aktívabb szerepet kellene 
vállalniuk az állami és a magánvállalatokkal együtt az új foglalkoztatási lehetőségek 
meghatározásában. A tervek szerint az EURES-nek az európai mobilitás jelentős platformjává 
kellene válnia azzal, hogy proaktívabb és dinamikusabb.

Módosítás 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, demográfiai 
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, 
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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.

amelynek – különösen a fiatalok és más 
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a jó munka, a minőségi
foglalkoztatás és a bizonytalan 
foglalkoztatás fokozatos megszüntetése, 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 befogadó
munkaerőpiacok jobb működését az 
ESZA-nak a munkavállalók önkéntes, 
határokon átnyúló földrajzi mobilitásának 
ösztönzése révén kell elősegítenie; e célból 
az ESZA-nak támogatást kell nyújtania 
különösen az Európai Foglalkoztatási 
Szolgálatnak (EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

(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 nők és a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
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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.

munkanélküliség volt a következménye. 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, kutatásba, készségekbe, és az 
egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás, a társadalmi befogadás 
erősítése, valamint a szegénység és a 
hajléktalanság 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 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 és demográfiai
kihívásokkal szembesül. E kihívásokat 
csak tetézte a közelmúltban kezdődött 
gazdasági és pénzügyi válság, amelynek –
különösen a fiatalok és más sérülékeny 
csoportok, például a bevándorlók körében 
– nagyfokú munkanélküliség volt a 
következménye. Az ESZA feladata a 
foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás 
megteremtése és ösztönzése, az oktatásba, 
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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.

készségekbe, és az egész életen át tartó 
tanulásba történő beruházás, a társadalmi 
befogadás erősítése és a szegénység 
leküzdése. A munkaerőpiacok jobb 
működését az ESZA-nak a munkavállalók 
határokon átnyúló földrajzi mobilitásának 
ösztönzése révén kell elősegítenie; e célból 
az ESZA támogatást nyújthat 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. pl

Módosítás 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A fenntartható fejlődés, a gazdasági 
növekedés és a foglalkoztatási lehetőségek 
ösztönzése érdekében e prioritások mellett 
a kevésbé fejlett régiókban és 
tagállamokban – különösen a szigeti, 
határon átnyúló és hegyi régiókban –
fokozni kell a közigazgatás hatékonyságát, 
és növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás-, 
egészség- és szociálpolitika kidolgozásában 
érintettek intézményi kapacitását.

Or. fr

Módosítás 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 foglalkoztatás és az emberi 
erőforrás fejlesztésének ösztönzése 
érdekében e prioritások mellett, különösen
az Európai Unió kevésbé fejlett régióiban
és tagállamaiban fokozni kell a 
közigazgatás hatékonyságát, és növelni kell 
a foglalkoztatás-, oktatás- és szociálpolitika 
kidolgozásában érintettek intézményi 
kapacitását.

Or. es

Módosítás 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése 
érdekében a [..../..../EU] (CPR-) rendelet 9. 
cikke szerinti tematikus prioritások mellett 
a régiókban és tagállamokban fokozni kell 
a közigazgatás hatékonyságát nemzeti és 
regionális szinten, valamint közigazgatás 
részvételre alapuló működési képességét, 
és növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás-, 
szocio-kulturális és szociálpolitika 
kidolgozásában érintettek intézményi 
kapacitását.

Or. en

Módosítás 47
Ramona Nicole Mănescu

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 és a 
foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése 
érdekében e prioritások mellett valamennyi
fejlett régióban és tagállamban fokozni 
kell a közigazgatás hatékonyságát, és 
növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintettek 
intézményi kapacitását.

Or. en

Módosítás 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. lt

Módosítás 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
kis- és középvállalkozások fejlődésének és 

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
kis- és középvállalkozások fejlődésének és 
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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.

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.

Or. de

Módosítás 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
vállalatok, különösen a kis- és 
középvállalkozások, a szociális és a 
szociális gazdaság területén működő 
vállalkozások fejlődésének és 
versenyképességének támogatása, és annak 
biztosítása, hogy az emberek – a megfelelő 
készségek elsajátítása és az egész életen át 
tartó tanulás lehetőségei révén –
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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.

alkalmazkodni tudjanak a globalizációból 
fakadó új kihívásokhoz.

Or. es

Módosítás 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
mikro-, kis- és középvállalkozások –
ideértve a kulturális és kreatív 
vállalkozásokat is – folyamatos
fejlődésének és versenyképességének 
támogatása 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 az olyan új
kihívásokhoz, mint a tudásalapú 
társadalom előtérbe kerülése, a digitális 
menetrend, valamint a kis szén-dioxid-
kibocsátású és nagyobb 
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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.

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. A 
munkalehetőségek növelése érdekében az 
ESZA-nak hozzá kell járulnia a kulturális 
és kreatív készségekhez is. 

Or. en

Módosítás 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen az európai 
kis- és középvállalkozások, valamint 
mikrovállalkozások fejlődésének és 
versenyképességének megteremtése, 
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 
változó társadalmi-gazdasági 
feltételekhez, vagy 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-
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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.

nak hozzá kell járulnia e kihívások 
megoldásához. Ebben az összefüggésben 
az ESZA-nak támogatnia kell a munkaerő 
átalakulását a környezetbarátabb készségek 
és munkahelyek irányába, különösen az 
energiahatékonyság, a megújuló energia és 
a fenntartható szállítás terén, figyelembe 
véve az Unió azon szándékát, hogy – más 
szakpolitikákból származó 
hozzájárulásokkal együtt – legalább 20%-
ra növelje az uniós költségvetésnek azt a 
részét, amely az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódik.

Or. pl

Módosítás 53
Ramona Nicole Mănescu

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 

(6) Ugyanakkor elengedhetetlen a 
különféle típusú vállalkozások, különösen 
a 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 



PE491.059v01-00 20/162 AM\903909HU.doc

HU

szakpolitikákból származó 
hozzájárulásokkal együtt – legalább 20 %-
ra növelje az uniós költségvetésnek azt a 
részét, amely az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódik.

véve az Unió azon szándékát, hogy – más 
szakpolitikákból származó 
hozzájárulásokkal együtt – legalább 20%-
ra növelje az uniós költségvetésnek azt a 
részét, amely az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez kapcsolódik.

Or. en

Módosítás 54
Hermann Winkler

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.

törölve

Or. de

Indokolás

A szigorú kvótákat és a kötelezettségvállalásokat el kell utasítani, mivel a régióknak nagyobb 
rugalmasságra van szükségük támogatási stratégiáik kialakítása során, amelyeknek saját 
konkrét szükségleteikhez kell igazodniuk.

Módosítás 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az európai uniós prioritásokra – a 
foglalkoztatásra, az oktatásra, a 
társadalmi integrációra, a szegénység 
elleni küzdelemre, valamint az intézményi 
kapacitások javítására – irányuló 
támogatások növelésével és nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához, amely célok 
megvalósítása megfelelő és elegendő 
finanszírozást igényel. 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. Ennek 
ellenére rugalmas tematikus koncentráció 
révén kell lehetővé tenni, hogy az ESZA-
támogatások az egyes tagállamok és 
régiók szükségleteihez és sajátosságaihoz 
igazodjanak.

Or. es

Módosítás 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 

(7) Az ESZA-nak – egy külön erre a célra 
elkülönített minimumösszeg révén –
mindenekelőtt a társadalmi kirekesztés és a 
szegénység elleni küzdelmet kell 
fokozottabban támogatnia. 
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külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó 
beruházási prioritások skáláját és számát, 
a támogatott régiók fejlettségi szintjétől 
függően.

Or. en

Módosítás 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával 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.

Or. pl

Módosítás 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 múlik, 
figyelembe véve a regionális és helyi 
szinten eljáró szereplőket, különösen a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek bevonásával, részükre az 
allokáció meghatározott részének esetleg 
globális támogatás formájában való 
folyósításával. A tagállamok biztosítják a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek részvételét és aktiválását az 
ESZA végrehajtásában. E mellett a 
tagállamok a [...]/[...]EU] [CPR-] rendelet 
52. cikke szerinti ESZA technikai 
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segítségnyújtásból kellő szintű pénzügyi 
eszközt nyújtanak, különösen a szociális 
partnereknek és a civil társadalom 
szervezeteinek, annak érdekében, hogy 
elősegítsék e partnerek bevonását és 
részvételét a programok és műveletek 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe, 
valamint az Európai Partnerségi 
Magatartási Kódexszel összhangban 
kapacitásépítésük támogatása céljából.

Or. en

Módosítás 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a jó kormányzáson, továbbá 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen pedig a 
szociális partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak kellő időben és 
következetesen be kell vonniuk a szociális 
partnereket, a nem kormányzati 
szervezeteket, a helyi és a regionális 
hatóságokat az ESZA előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe. Minden politikai szinten 
magas színvonalú partnerségeket kell 
létrehozni. A partnerségi elvet meg kell 
erősíteni és, mint az ESZA által 
támogatott valamennyi intézkedés 
vezérelvét, ki kell terjeszteni.

Or. en
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Módosítás 61
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Az ESZA által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a felelősségteljes 
kormányzáson, továbbá valamennyi 
érintett területi és társadalmi-gazdasági 
szereplő, különösen pedig a szociális 
partnerek és a nem kormányzati 
szervezetek partnerségén múlik. Ezért 
alapvető fontosságú, hogy a tagállamok az 
ESZA stratégiai meghatározásában és
végrehajtásában való részvételre 
ösztönözzék a regionális és helyi 
szervezeteket, a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

Or. pt

Indokolás

Az emberek valódi szükségleteit ismerő regionális és helyi hatóságok a szociális és gazdasági 
helyzet fő szakértői területükön. Ezért nemcsak a végrehajtásban kellene részt venniük, hanem 
a stratégiai meghatározás kifejtésében is, különösen a célkitűzések meghatározásában és az 
intézkedési tervek és célok kidolgozásában.

Módosítás 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

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 

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

érdekében a tagállamoknak az ESZA 
végrehajtásában való részvételre kell 
ösztönözniük a szociális partnereket és a 
nem kormányzati szervezeteket.

Or. en

Módosítás 63
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

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

szervezetek partnerségén múlik. Ennek 
érdekében a tagállamoknak az ESZA-ból 
finanszírozott intézkedések 
kidolgozásában és végrehajtásában való 
részvételre kell ösztönözniük a szociális 
partnereket és a nem kormányzati 
szervezeteket.

Or. es

Módosítás 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, territoriális alapú 
partnerségek létrehozását és 
programjaikat.

Or. en

Módosítás 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 

(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 
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valamennyi szintjén fontos figyelembe 
venni a nemek közötti egyenlőség kérdését, 
és egyúttal a nemek egyenlőségét 
előmozdító konkrét intézkedésekre is 
szükség van.

előkészítésében, végrehajtásában, 
figyelemmel kísérésében és értékelésében
valamennyi szinten, kellő időben és 
következetesen fontos figyelembe venni a 
nemek közötti egyenlőség kérdését, és 
egyúttal a nemek egyenlőségét előmozdító 
konkrét intézkedésekre is szükség van.

Or. en

Módosítás 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Figyelembe véve, hogy a társadalmi 
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innováció különféle programok témája, 
intézkedéseket kell bevezetni az átfedések, 
illetve ugyanazon tevékenységek és 
kezdeményezések kettős 
finanszírozásának elkerülése érdekében. 
Ezen kívül, mivel az ESZA alapján 
megosztott vezetéssel végrehajtott egyes 
tevékenységek részben átfedésben vannak, 
a társadalmi változás és innováció 
programjának tevékenységeivel, ami 
közvetlen vezetés alatt áll, intézkedéseket 
kell bevezetni az eltérő irányítási módok 
alá tartozó tevékenységek 
megkettőzésének vagy kettős 
finanszírozásának elkerülése érdekében.

Or. en

Módosítás 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A regionális és helyi 
hatóságoknak, városoknak, szociális 
partnereknek és nem kormányzati 
szervezeteknek – ha az operatív 
programok része – az előkészítésben, 
végrehajtásban, figyelemmel kísérésben és 
értékelésben való 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. A tagállam azokat az 
intézményeket, szervezeteket és 
csoportokat vonja be a partnerségbe, 
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amelyek az érintett területi szintet 
képviselik, és amelyek befolyásolhatják az 
operatív programok végrehajtását, vagy 
érintettek lehetnek általa. Külön figyelmet 
kell fordítani azokra a csoportokra, 
amelyeket a programok érinthetnek, de a 
programok befolyásolása nehézséget 
okozhat számukra, különös tekintettel a 
leginkább sebezhető és marginális 
helyzetű csoportokra. A partnerekkel való 
együttműködés követi az 5. cikk (3) 
bekezdésében említett magatartási kódex 
alapját képező legjobb gyakorlatokat. A 
nemzeti szinten elosztott ESZA-
erőforrások legalább 5%-át az integrált 
területi beruházásokra (ITI) kell fordítani, 
amint azt a [...]/ …/EU] [CPR-] rendelet 
99. cikke megállapítja.

Or. en

Módosítás 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A regionális és helyi érdekeltek 
mobilizációja előfeltétele az Európa 2020 
stratégia és az abban foglalt kiemelt célok 
megvalósításának. A többszintű 
kormányzás alapelve feltételezi a 
regionális és helyi hatóságok, városok, 
szociális partnerek és nem kormányzati 
szervezetek és a civil társadalom többi 
szereplőjének a programok 
kidolgozásában, alkalmazásában és 
irányításában való aktívabb részvételét, 
amennyiben szükséges, területi paktumok, 
a foglalkoztatást és a társadalmi befogadást 
segítő helyi kezdeményezések, a 
közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák és fenntartható 
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városfejlesztési stratégiák révén.

Or. es

Módosítás 71
Jens Nilsson

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 regionális és helyi 
hatóságoknak, városoknak, szociális 
partnereknek és nem kormányzati 
szervezeteknek a programok előkészítésére 
és végrehajtására gyakorolt befolyásának 
növelése érdekében területi paktumokat, a 
foglalkoztatást és a társadalmi befogadást 
segítő helyi kezdeményezéseket, a 
közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiákat és fenntartható 
városfejlesztési stratégiákat kell 
alkalmazni és támogatni.

Or. en

Módosítás 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 

(17) A tagállamokat és a régiókat az alap 
további pénzügyi forrásokkal való 
kiegészítésére kell ösztönözni többek 
között a diákok támogatása, a 
munkahelyteremtés, az önkéntes



PE491.059v01-00 32/162 AM\903909HU.doc

HU

mobilitás, a társadalmi befogadás és a 
szociális vállalkozások támogatása 
céljából.

munkavállalói mobilitás, a társadalmi 
befogadás és a szociális gazdaság
támogatása céljából. A támogatások 
nyújtását mindig fenn kell tartani 
választási lehetőségként a regionális és 
helyi igényekhez leginkább illeszkedő 
finanszírozási mix alkalmazása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, ha ez segít 
az intézkedések hatékonyságának 
javításában vagy kiegészít más EU-
instrumentumok, például a társadalmi 
változások és innováció programja 
(PSCI), az EGAA vagy az ERFA alapján 
megvalósuló intézkedéseket. 

Or. en

Módosítás 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(17) A tagállamokat és a régiókat az alap 
további pénzügyi forrásokkal való 
kiegészítésére kell ösztönözni többek 
között a diákok, fiatalok, az 50. évüket 
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munkahelyteremtés, a munkavállalói 
mobilitás, a társadalmi befogadás és a 
szociális vállalkozások támogatása 
céljából.

betöltöttek támogatása, a 
munkahelyteremtés, a munkavállalói 
mobilitás, a társadalmi befogadás és a 
szociális vállalkozások támogatása 
céljából.

Or. pl

Módosítás 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 támogatása, a 
munkahelyteremtés, a munkavállalói 
mobilitás, a legelesettebbek társadalmi 
befogadása és a szociális vállalkozások 
támogatása céljából.

Or. fr

Módosítás 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Fel kell hatalmazni a Bizottságot 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el a standard 
egységköltségeknek és 
átalányösszegeknek, valamint azok 
maximális összegének a művelet típusától 
függő meghatározásáról, továbbá arra, 
hogy meghatározza a szakpolitikai 

(18) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően a 
Bizottságnak a tagállamokkal közösen
meg kell állapítania a standard 
egységköltségeket és átalányösszegeket, 
valamint azok maximális összegének a 
művelet típusától függő meghatározását, 
továbbá meg kell határoznia a 
szakpolitikai garanciák konkrét szabályait 
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garanciák konkrét szabályait és feltételeit. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, szakértői szinten 
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során biztosítania kell a 
releváns dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, kellő időben történő és megfelelő 
átadását.

és feltételeit. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
szakértői szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. es

Módosítás 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Szociális Alap 
(ESZA) feladatát, támogatásainak hatályát, 
egyedi rendelkezéseket és a támogatható 
kiadások típusait határozza meg.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. es

Indokolás

Az EUMSZ 177. cikke értelmében, az Európai Parlament és a Tanács rendes a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, rendes 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza a strukturális alapok 
feladatait, elsődleges célkitűzéseit és megszervezését.

Módosítás 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Feladat Cél

Or. es

Indokolás

Az EUMSZ 177. cikke értelmében, az Európai Parlament és a Tanács rendes a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, rendes 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza a strukturális alapok 
feladatait, elsődleges célkitűzéseit és megszervezését.

Módosítás 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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 és a 
megváltozott körülményekhez való 
alkalmazkodásuk segítése, az oktatás és 
képzés magas színvonalának elősegítése, a 
nemek közötti egyenlőség, az 
esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a munkavállalók földrajzi és 
foglalkozási mobilitásának támogatása, az 
oktatás és képzés magas színvonalának 
elősegítése és a munkavállalók segítése a 
vállalkozások és a termelési rendszerek 
változásaihoz való alkalmazkodásban. Az 
ESZA ezenfelül hozzájárul az Unión 
belüli gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió erősítéséhez, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemhez, 
valamint a nemek közötti egyenlőség, az 
esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség minden 
formájának felszámolásához.

Or. fr



PE491.059v01-00 36/162 AM\903909HU.doc

HU

Módosítás 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 81
Nuno Teixeira

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 és a 

(1) Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése és a minőségi 
munkahelyek megteremtésének 
elősegítése, a dolgozók felkészítése a 
munkaerőpiacra, a munkavállalók 
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megváltozott körülményekhez való 
alkalmazkodásuk segítése, az oktatás és 
képzés magas színvonalának elősegítése, a 
nemek közötti egyenlőség, az 
esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

földrajzi és foglalkozási mobilitásának 
támogatása és a megváltozott 
körülményekhez való alkalmazkodásuk 
segítése, az oktatás és szakmai képzés 
magas színvonalának elősegítése, a nemek 
közötti egyenlőség, a fiatalok 
foglalkoztatása, az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

Or. pt

Indokolás

Vannak olyan magasan képzett emberek, akik képtelenek munkát találni. Ezért alapvető 
fontosságú a készségek kiigazításának és az átképzésnek a támogatása, hogy könnyebben 
beléphessenek a munkaerőpiacra. Az ESZA küldetésében benne kell lennie a fiatalok 
foglalkoztatása támogatásának, hogy kezeljék ezt a problémát, magasan képzett emberek új 
generációt kivándorlásra ösztönzik, és arra, hogy más nem európai országokban keressenek 
munkát.

Módosítás 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

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

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

Or. en

Módosítás 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 és a 
megváltozott körülményekhez való 
alkalmazkodásuk segítése, az oktatás és 
képzés magas színvonalának elősegítése, a 
nemek közötti egyenlőség, az 
esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség ösztönzése, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

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

Or. fr

Módosítás 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

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

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

Or. lt

Módosítás 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ennek érdekében az ESZA támogatja a 
tagállamokat legalább az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló Európa 2020 stratégia kiemelt 
céljainak megvalósításában. Az ESZA 
támogatja a szakpolitikák és intézkedések 
kidolgozását és végrehajtását, figyelembe 
véve a „jó munka” koncepcióját és
biztosítva, hogy az ESZA által támogatott 
tevékenységek hozzájáruljanak az ENSZ 
és az ILO tisztességes munkára vonatkozó 
menetrendjének végrehatásához, 
valamennyi vonatkozását illetően. 
Valamennyi ESZA által támogatott 
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politika és intézkedés szigorúan 
tiszteletben tartja a nemzetközi 
munkaügyi standardokat és az ILO-
egyezményeket, különösen a 122. ILO-
egyezményben lefektetett teljes, 
termelékeny és szabadon megválasztott 
foglalkoztatást. 

Or. en

Módosítás 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket és a 
munkaerőpiactól legtávolabb lévőket, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, 
menekülteket és menedékjogot kérőket, 
hajléktalanokat és más, szegénység által 
fenyegetett csoportokat, gyermekeket és 
fiatalokat, időseket, az etnikai 
kisebbségeket, a társadalom peremére 
szorult közösségeket vagy a kiszorulással 
fenyegetett közösségeket, valamint a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, a 
mikrovállalkozásoknak és a tagjaik és 
felhasználóik érdekeit és a társadalmat 
érő kihívások megoldásait előmozdító, a 
szociális gazdaságban tevékenykedő 
szövetkezeti vállalkozásoknak ad 
támogatást. Az ESZA ugyancsak 
támogatást nyújt 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 szocio-
kulturális és kulturális tevékenységek, a 
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foglalkoztatás, az oktatás, a 
megkülönböztetésmentesség és 
szociálpolitika területén.

Or. en

Módosítás 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 az Európai Unió lakosainak
javát szolgálja, beleértve a hátrányos 
helyzetű csoportokat is, például a tartós 
munkanélkülieket, a fiatal és képzetlen 
munkavállalókat, az idősebb 
munkavállalókat, a munkájuk elvesztése 
után a munkaerőpiacra történő 
visszatérésben nehézségekkel szembesülő 
50+-os munkavállalókat, a 
fogyatékossággal élőket, a migránsokat, az 
etnikai kisebbségeket, a társadalom 
peremére szorult közösségeket és a 
társadalmilag kirekesztett személyeket. 
Emellett az ESZA a vállalkozásoknak, 
valamint a különféle rendszereknek és 
struktúráknak is támogatást nyújt, hogy 
megkönnyítse az új kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásukat, és hogy ösztönözze a 
jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

Or. pl

Módosítás 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

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

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

Or. en

Módosítás 89
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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, bármilyen 
életkorú 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 
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különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén.

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

Or. de

Módosítás 90
Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 91
Constanze Angela Krehl

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 

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
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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.

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

Or. de

Indokolás

A 2007–2013-as támogatási időszakhoz hasonlóan 2014-től is lehetségesnek kell lennie a 
menedékkérők ESZA-n keresztüli támogatásának. Bebizonyosodott, hogy a menedékkérők 
helyzete jelentősen javítható az ESZA által segített munkaerő-piaci beilleszkedés révén.

Módosítás 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a tartós munkanélkülieket, a 
hajléktalanokat, 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.

Or. fr

Módosítás 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 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 

(3) Az ESZA a polgárok javát szolgálja, 
beleértve a hátrányos helyzetű csoportokat 
is, például a munkanélkülieket, különösen 
a tartós munkanélkülieket, a fiatalokat, a 
nőket, a fogyatékossággal élőket, a 
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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.

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

Or. es

Módosítás 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A(z) […]/EU rendelet 9. cikke (8), (9), 
(10) és (11) bekezdése szerinti, az 
alábbiakban az a), b), c) és d) pontban 
felsorolt tematikus célkitűzések 
tekintetében és küldetésével összhangban, 
az ESZA a következő beruházási 
prioritásokat támogatja:

Or. en

Módosítás 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) A minőségi foglalkoztatás és a jó és 
tisztességes munka ösztönzése a 
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következők révén:

Or. en

Módosítás 97
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára többek között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén, különösen a 
legtávolabbi és a legészakibb régiókban, 
ahol alacsonyabb a népsűrűség, és a 
hegyvidéki régiókban;

Or. pt

Módosítás 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. munkaerő-piaci hozzáférés a 
munkakeresők és az inaktív személyek 
számára, kiemelt figyelmet szentelve a 
leghátrányosabb helyzetű csoportoknak, a 
fiataloknak, a 45 év felettieknek, a nőknek 
és fogyatékossággal élőknek, többek 
között helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén

Or. es
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Módosítás 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. minőségi foglalkoztatáshoz való
hozzáférés a munkakeresők és az inaktív 
személyek számára, célzott támogatással a 
hosszabb ideje munka nélkül lévő 
személyeknek, többek között helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések és az 
önkéntes munkavállalói mobilitás 
ösztönzése révén;

Or. en

Módosítás 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 101
Nuno Teixeira

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

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

ii. a fiatalok fenntartható munkaerő-piaci 
integrációja, beleértve az aktív 
foglalkoztatási kezdeményezéseket, a 
munka világába történő integrációt és a 
hazai és nemzetközi munkatapasztalatot 
segítő irodákat

Or. pt

Indokolás

Minden fiatalt és minden kezdeményezést támogatni kell, ami elősegítheti a munkaerőpiacra 
való belépésüket. A segítő irodákat működtethetik az egyetemek, a városi tanácsok és más 
helyi hatóságok, hogy munkalehetőségeket teremtsenek, lehetővé téve a fiatalok számára, 
hogy belépjenek a munkaerőpiacra és nemzetközileg mobillá váljanak.

Módosítás 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok és 
50. életévüket betöltő személyek
fenntartható munkaerő-piaci integrációja

Or. pl

Módosítás 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 104
María Irigoyen Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás és -fejlesztés, 
különösen a kis- és középvállalkozásoknál

Or. es

Indokolás

Az ESZA céljai közé fel kell venni a legtöbb munkahelyet teremtő kis- és középvállalkozások 
alapítását és fejlesztését.

Módosítás 105
Nuno Teixeira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás, a vállalkozói 
készségek oktatása, városi és iskolai 
vállalkozói tevékenységek, kockázatitőke-
alapok és technikai támogatás különösen 
a vállalkozások indításához

Or. pt

Indokolás

Az önfoglalkozás megteremtése dinamikus vállalkozói kultúrával jár, az üzleti ötlet 
megvalósításához vezető minden fázis támogatásával. Fontos a vállalkozóvá válás 
oktatásának támogatása, az üzleti ötletek elősegítése, a finanszírozás fajtáinak 
meghatározása, például az „üzleti angyalok” vagy kockázatitőke-vállalkozások, és minden 
technikai támogatás az ötlet piacra viteléhez.



AM\903909HU.doc 51/162 PE491.059v01-00

HU

Módosítás 106
Ramona Nicole Mănescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás, fenntartható fejlődés 
és üzleti transzfer, különösen a kkv-k 
számára

Or. en

Módosítás 107
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és 
vállalkozásalapítás, valamint üzemek 
átadása

Or. de

Módosítás 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iv. a nemek közötti egyenlőség biztosítása 
a munkaerőpiacon és a szakmai 
előrelépésben, a nők és a férfiak 
gazdasági függetlensége, a munka és a 
magánélet összeegyeztetése
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Or. en

Módosítás 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. es

Módosítás 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb) megfizethető lakhatáshoz való 
hozzájutás biztosítása szakosodott 
szociális szolgáltatások és a rendelkezésre 
álló szociális lakások számának növelése 
révén

Or. fr

Módosítás 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

v. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása – aktív, 
megelőző intézkedések révén – a 
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technológiai és a munkaerő-piaci 
változásokhoz, különösen azokban a 
régiókban, amelyekre jellemző a 
vállalkozások és ágazatok 
szerkezetátalakulása, valamint a 
vállalkozások bezárása vagy 
tevékenységeik áthelyezése, valamint 
azokban, amelyek az EUMSZ 174. és az 
azt követő cikkeinek értelmében és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányokkal szembesülnek

Or. es

Módosítás 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 113
Ramona Nicole Mănescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

v. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása a társadalmi 
és gazdasági változásokhoz és a Szociális 
Gazdaság alanyainak fejlesztése és 
terjesztése

Or. pl

Módosítás 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

v. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása a környezeti 
és társadalmi szempontból fenntartható 
fejlődés felé való átmenettel kapcsolatos 
változásokhoz 

Or. en

Módosítás 116
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott 
körülményekhez és különösen a 
demográfiai változáshoz

Or. de

Módosítás 117
Giommaria Uggias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. aktív és egészséges idősödés vi. aktív és egészséges idősödés a 
munkavállalók számára a munkafeltételek 
és a munkahelyi környezet, és a 
foglalkozás-egészségügy fejlesztésével, 
valamint az idős munkavállalókat segítő 
intézkedésekkel;

Or. en

Módosítás 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. aktív és egészséges idősödés vi. aktív és egészséges idősödés, valamint 
testgyakorlás;

Or. en

Indokolás

A sport munkahelyeket teremt. A sport folyamatosan professzionalizálódik, hogy fejleszthesse 
és aktualizálhassa szolgáltatásait és ehhez magasan kvalifikált és jól képzett munkavállalókra 
van szükség. Az EU-ban mintegy 15 millió embert foglalkoztat a sportágazat közvetve vagy 
közvetlenül. Becslések szerint az elmúlt 10 évben a sporthoz kapcsolódó foglalkoztatás 
aggregált volumene mintegy 60%-kal nőtt.

Módosítás 120
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. aktív és egészséges idősödés vi. aktív és egészséges élet és idősödés, 
valamint testmozgás és tömegsport

Or. de

Indokolás

A testmozgás éppen a demográfiai alakulásra tekintettel egyre fontosabb szerepet játszik az 
egészség megőrzésében, minden életkorban, nem csak a munkavállalók számára. Az ESZA e 
területen eszközölt beruházásai tehát munkahelyeket teremthetnek, és emellett közép- és 
hosszú távon hozzájárulhatnak az egészségügyi rendszerek tehermentesítéséhez.

Módosítás 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii pont
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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 szervezetek
modernizációja és erősítése, a 
partnerségek, paktumok és 
kezdeményezések előmozdítása a releváns 
érintettek, például társadalmi partnerek és 
nem kormányzati szervezetek 
hálózatépítése révén a transznacionális, 
regionális és helyi szinten a munkaerő 
piaci befogadás erősítése érdekében, a 
transznacionális földrajzi mobilitást 
ösztönző tevékenységek támogatása, 
valamint az információszolgáltatások, a 
tanácsadás és a munkahely-párosítás 
fejlesztése munkáltatók és mobil 
munkavállalók, például határon átkelő 
munkavállalók, szezonális munkavállalók 
és státuszuktól függetlenül kihelyezett 
munkavállalók számára

Or. en

Módosítás 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vii. a munkaerő-piaci intézmények 
modernizációja és erősítése, beleértve a 
transznacionális földrajzi mobilitást 
ösztönző tevékenységeket, különösen a 
szárazföldtől legtávolabbi, így a legkülső 
régiókban

Or. es

Módosítás 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vii. A foglalkoztatás bizonytalan 
formáinak fokozatos megszüntetése és 
támogatás biztosítása a stabil és 
biztonságos, szabályos foglalkoztatás 
irányába, a felfelé irányuló társadalmi 
mobilitáshoz

Or. en

Módosítás 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia) A munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetben lévő személyek 
foglalkoztatásának támogatása, különös 
tekintettel a fogyatékkal élő személyekre.

Or. en

Módosítás 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, jó minőségű, modern
tanulásba való beruházás a következők 
révén:

Or. pl
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Módosítás 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, képzésbe és 
az egész életen át tartó tanulásba való 
beruházás a következők révén:

Or. en

Módosítás 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a fiatalok gyakorlati irányultságú, 
közvetlenül a gazdaságot szolgáló 
képzésének megteremtése és erősítése 
duális képzési rendszerek révén, amelyek 
célszerűen összekapcsolják egymással az 
elméleti és gyakorlati tananyagokat

Or. de

Módosítás 128
Nuno Teixeira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hatékonyságának és hozzáférhetőségének 
javítása és hozzáigazítása a munkaerőpiac 
tényleges igényeihez, az oktatásban való 
részvétel növelése és a végzettségi szintek, 
valamint a foglalkoztathatóság és az 
európai mobilitás emelése érdekében;

Or. pt

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 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű 
oktatás minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban 
való részvétel növelése és a végzettségi 
szintek, emelése érdekében, a modern 
tanítási rendszerek nagyobb fokú 
kihasználásáért e szinteken;

Or. pl

Módosítás 130
Nuno Teixeira

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, 

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

tétele, továbbá az oktatás és képzés 
összehangolása a munkaerőpiaccal;

Or. pt

Indokolás

Világosan meg kell határozni a szakképzettségek és kompetenciák megújításának tervét, hogy 
ezzel erősebb és közvetlenebb kapcsolatot hozzanak létre a tudás és a munkaerő-piaci igények 
között.

Módosítás 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a személyek készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele és 
átképzésük, informális és nem formális 
tanulásuk bővítése, továbbá a képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása; az oktatás, 
a képzés és a foglalkoztatás közötti 
átmenet elősegítése;

Or. en

Módosítás 132
Tamás Deutsch

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, 

iii. az egész életen át tartó tanulás és a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
kulturális szolgáltatások lehetőségeihez 
való hozzáférés ösztönzése, a 
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továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása

munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való jobb igazítása;

Or. en

Módosítás 133
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 134
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Iiia) a duális szakképzés utánpótlásának 
támogatása és e rendszer és a hozzá 
kapcsolódó képesítések európai szinten 
történő fokozott meghonosítása és 
felértékelése

Or. de
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Indokolás

A nagyon sikeres, de csak kevés tagállamban ismert duális szakképzési rendszert az általános 
uniós trend ellenében kifejezetten meg kell említeni, és ezáltal fel kell értékelni.

Módosítás 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia) a tényleges szükségletek fokozott 
figyelembevétele érdekében jobb és 
méltányosabb, szakterületekre és földrajzi 
területekre lebontott hozzáférés a 
szerződésekhez.

Or. fr

Módosítás 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia) a nem formális oktatás elősegítése a 
társadalmi részvétel és a foglalkozási 
mobilitás növelése érdekében;

Or. lt

Módosítás 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész
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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 és a diszkrimináció elleni 
küzdelem a következők révén:

Or. en

Módosítás 138
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. aktív befogadás i. valamennyi ember aktív befogadása, 
mind a munkaerő-piaci részvétel 
támogatása, mind a szegénység és a 
kirekesztés elleni küzdelem révén

Or. de

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy az aktív befogadás az EU 2020 stratégia szerint nem vonatkozhat 
csak a munkaerőpiacra. A munkaképesek fenntartható és jó minőségű foglalkoztatás révén 
történő befogadása mellett azoknak a befogadására is szükség van, akik már kiléptek a munka 
világából.

Módosítás 139
Constanze Angela Krehl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. aktív befogadás i. mindenkinek az aktív befogadása, mind 
a munkaerő-piaci részvétel támogatása, 
mind a szegénység és a kirekesztés elleni 
küzdelem révén
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Or. de

Módosítás 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. aktív befogadás i. aktív befogadás:
– Integrált aktív befogadási módszerek a 
munkaképes korú emberek számára, 
amelyek a befogadás holisztikus, 
személyre szabott útjait, a minőségi 
munkát és a társadalmi részvételt 
támogatják (társadalmi, közösségi 
integrációs és reintegrációs 
intézkedésekkel), hozzájárulva a 
megfelelő minimális jövedelem 
biztosításához a minőségi szolgáltatások 
és a befogadó munkaerőpiacok 
eléréséhez;
– Az életciklus megközelítés főáramba 
állítása a gyermekek és az idősebb 
emberek szegénységének és társadalmi 
kirekesztésének csökkentése integrált 
támogatásának biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 vagy más 
migráns csoportok –, valamint a 
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legkedvezőtlenebb helyzetű társadalmi 
csoportok integrációja

Or. fr

Módosítás 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, köztük a romák, a 
leghátrányosabb helyzetű csoportok, 
különösen a fogyatékossággal élők 
integrációja

Or. es

Módosítás 143
Oldřich Vlasák

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a társadalom peremére szorult 
közösségek integrációja

Or. en

Módosítás 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

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

iv. a megfizethető, fenntartható és 
minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az 
egészségügyi szolgáltatásokat, a nem 
profitorientált szervezetek egészséges 
sportolási programjait és a közérdekű
szociális szolgáltatásokat

Or. en

Indokolás

A sport lehetőséget ad a polgároknak, hogy kapcsolatba lépjenek egymással, társadalmi 
hálózatokhoz csatlakozzanak és így jelentősen hozzájárul a társadalom kohéziójához. A sport 
hordozóeszköze lehet a bevándorlók, etnikai kisebbségek és a társadalom más sebezhető 
csoportjai társadalmi befogadása elősegítésének. Ezen kívül az egészséges sportolási 
programok a közegészségügyi kiadások megtakarításához is hozzájárulnak.

Módosítás 145
Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

v. a szociális gazdaság és vállalkozások
ösztönzése

v. a szociális gazdaság és a közérdekű 
szociális szolgáltatások ösztönzése, 
ideértve a közszolgáltatásokat is

Or. en

Módosítás 147
Giommaria Uggias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a szociális gazdaság és vállalkozások 
ösztönzése

v. a szociális gazdaság és vállalkozások, 
illetve termelő szövetkezetek ösztönzése

Or. it

Módosítás 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Or. es

Módosítás 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

vi. közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák

vi. állami hatóságok által, illetve a 
közösségek szintjén irányított helyi 
fejlesztési stratégiák és területi 
kezdeményezések;

Or. en

Módosítás 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via) a szegénység körét megtörni 
szándékozó intézkedések, mint például a 
családtámogatás, minőségi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a 
gyermekek társadalmi részvételének 
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 151
Tamás Deutsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via) sport mint testgyakorlás, amely segít 
az egészséges életmódban;

Or. en
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Módosítás 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) Az intézményi kapacitások javítása és a 
hatékony és a részvételen alapuló
közigazgatás, valamint a társadalmi 
partnerek, nem kormányzati szervezetek, 
regionális és helyi hatóságok és más 
érintettek, különösen a(z) [.../..../EU] 
rendelet 5. cikkében említett partnerek 
kapacitásépítésének elősegítése a 
következők révén: 

Or. en

Módosítás 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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

i. a közigazgatási szervek és 
közszolgálatok intézményi kapacitásának 
és hatékonyságának növelésébe történő 
beruházások helyi és regionális szinten is, 
amelyek célja a reformok, a jobb 
szabályozás és a jó kormányzásra való 
képességek javítása 
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.

Or. en

Módosítás 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont – 1 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, vagy a Kohéziós 
Alap támogatására jogosultak, továbbá 
amelyek a válság következtében az uniós 
átlagot meghaladó mértékű a 
munkanélküliségi ráta jellemez.

Or. es

Módosítás 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) intézményi kapacitásokba történő 
beruházás helyi és regionális szinten a 
reformok érdekében, a jó kormányzásra 
való képességek javítása; 

Or. en

Módosítás 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. az operatív programok foglalkoztatás-, 
oktatás-, szociális, szocio-kulturális és 
szociálpolitikái megvalósításában érintett 
felek, különösen a társadalmi partnerek 
és nem kormányzati szervezetek, többek 
között szocio-kulturális és 
környezetvédelmi szervezetek intézményi 
kapacitásának növelése, valamint ágazati 
és területi paktumok a nemzeti, regionális 
és helyi szintű reformok ösztönzésére.

Or. en

Módosítás 158
Ramona Nicole Mănescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kezdeti és folyamatos szakképzés, 
szociálpolitika kidolgozásában résztvevő 
partnereket is magukban foglaló érintett 
felek intézményi kapacitásának növelése; 
ágazati és területi paktumok a nemzeti, 
regionális és helyi szintű reformok 
ösztönzésére

Or. en

Módosítás 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE491.059v01-00 74/162 AM\903909HU.doc

HU

Or. lt

Módosítás 161
Tamás Deutsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) Beruházás a partnerségi elvbe és a 
[.../..]/EU rendelet 5. cikkében említett 
partnerek kapacitásépítésébe e partnerek 
bevonásának és részvételének 
biztosítására a programok és műveletek 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésbe és értékelésébe.

Or. en

Módosítás 163
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) kapacitásépítés területi egyezmények 
és helyi kezdeményezések révén, hogy 
elősegítsék az ESZA területi dimenzióját.

Or. pt

Módosítás 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 165
Jens Nilsson

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

a) a kis szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes, erőforrás- és 
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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; 

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;

Or. en

Módosítás 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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 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; 

Or. en

Módosítás 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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

c) a kutatás, a technológiai fejlődés és az 
innováció ösztönzése – ideértve a szocio-
kulturális és kreatív ágazat innovációs 
hálózatait – posztgraduális képzések 
kidolgozása, kutatói képzési programok, 
valamint a felsőoktatási intézmények, 
kutató- és technológiai központok és 
vállalkozások közötti hálózatépítő 
tevékenységek és partnerségek révén; 

Or. en

Módosítás 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a mikro-, kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése a 
vállalkozások és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások növelése 
valamint a befogadó munkaerőpiac 
megerősítése révén, amely magában 
foglalja a fogyatékkal élő személyek 
számára az akadálymentesítést, a kkv-k 
képzési és tanulási rendszereinek 
bővítését, különösen a fiatalok számára, a 
kis- és közepes méretű olyan szövetkezeti 
vállalkozások, rendszerek és struktúrák 
előmozdítását, amelyek a társadalmi 
kihívásokra adnak megoldásokat.

Or. en

Módosítás 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
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Omarjee, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 170
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének és fenntartható 
fejlődésének növelése a vállalkozások, 
munkavállalók és vezetők 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások növelése révén, 
ideértve a fiatalok oktatását, képzését és a 
gyakornoki rendszert.

Or. en

Módosítás 171
Hermann Winkler

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

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

d) a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése a 
vállalkozások és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások növelése, ezen 
belül a duális szakképzési rendszer 
intézményeinek támogatása révén.

Or. de

Módosítás 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 vállalatok, különösen a kis- és 
középvállalkozások, a szociális és a 
szociális gazdaság területén működő 
vállalkozások versenyképességének 
növelése a vállalkozások és munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése és 
a humántőke-beruházások növelése révén.

Or. es

Módosítás 173
Nuno Teixeira

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 

d) a humántőke-beruházások növelésén 
túl, a kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése a 
vállalkozások alkalmazkodóképességének 
elősegítése révén, hogy meg tudjanak 
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révén. felelni az új társadalmi realitásoknak,
továbbá a munkavállalók 
alkalmazkodóképességének elősegítése 
révén a szakmai sikerekhez szükséges új 
üzleti készségek érdekében.

Or. pt

Indokolás

A vállalatok alkalmazkodási képességének összhangban kell lennie az új társadalmi 
realitásokkal és a globális versenyképesség növelése érdekében végrehajtandó 
változtatásokkal, beleértve a beruházásokat a technológia, a környezet és az energia 
területén.

Módosítás 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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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, a regionális 
és helyi hatóságok közreműködésével 
meghatározott stratégiák és beavatkozások 
egységesek és a nemzeti 
reformprogramokban, valamint a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően tett tanácsi ajánlásokban 
meghatározott kihívásokra 
összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással, 
oktatással és szegénységgel kapcsolatos 
kiemelt céljainak megvalósításához.

Or. en

Módosítás 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 177
Hermann Winkler
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd a (7) preambulumbekezdéshez tartozó módosítást és indokolást.

Módosítás 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20%-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni. 
Az „aktív befogadás” beruházási 
prioritást valamennyi operatív 
programban szerepeltetni kell. A Bizottság 
még a partnerségi szerződések és az 
operatív programok elkészítése előtt 
iránymutatást ad ki arról, hogy az ESZA 
miként járuljon hozzá a 
szegénységcsökkentési célkitűzés 
megvalósításához integrált és 
társadalmilag befogadó módszerek révén. 
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Or. en

Módosítás 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok nemzeti, regionális és 
helyi hatóságai a tematikus koncentráció 
érdekében a következők szerint járnak el:

Or. en

Módosítás 182
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 183
Hermann Winkler
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

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 

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

Or. sk

Módosítás 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 187
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) A fejlettebb régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 80 %-
át a gazdasági és társadalmi partnerekkel 
folytatott konzultáció során kiválasztott
beruházási prioritásokra összpontosítják.

Or. en

Módosítás 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont
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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 ESZA-források teljes 
összegének nemzeti szinten legalább 
80 %-át a(z) [..../2012/EU (CPR-)] 
rendelet 9. cikke (8), (9) és (10) 
bekezdésében meghatározott tematikus 
célkitűzésekre összpontosítják.

Or. en

Módosítás 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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.

törölve

Or. de

Módosítás 190
Hermann Winkler

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.

törölve
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Or. de

Módosítás 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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.

törölve

Or. en

Módosítás 192
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) Az átmeneti régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 70%-
át a gazdasági és társadalmi partnerekkel 
folytatott konzultáció során kiválasztott
beruházási prioritásokra összpontosítják.

Or. en

Módosítás 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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

b) Az átmeneti régiók esetében a 
tagállamok az ESZA-források teljes 
összegének nemzeti szinten legalább 70%-
át a(z) [..../2012/EU (CPR-)] rendelet 9. 
cikke (8), (9) és (10) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzésekre
összpontosítják.

Or. en

Módosítás 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 195
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. de

Módosítás 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) A kevésbé fejlett régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 80%-
át legfeljebb hat, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják, és ebből az 
ESM-támogatásban részesülő 
országokban legalább 50%-nak a b) 
(oktatásba, készségekbe és az egész életen 
át tartó tanulásba való beruházás) és a d) 
(intézményi kapacitások javítása) 
tematikus célkitűzésekből kell származnia.

Or. de

Módosítás 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) A kevésbé fejlett régiók, 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
60%-át legfeljebb öt, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott beruházási 
prioritásra összpontosítják.

Or. en

Módosítás 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) A kevésbé fejlett régiók esetében a 
tagállamok az ESZA-források teljes 
összegének nemzeti szinten legalább 60%-
át a(z) [..../2012/EU (CPR-)] rendelet 9. 
cikke (8), (9) és (10) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzésekre
összpontosítják.

Or. en

Módosítás 200
Ramona Nicole Mănescu
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) A kevésbé fejlett régiók esetében a 
tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 60%-
át a gazdasági és társadalmi partnerekkel 
folytatott konzultáció során kiválasztott
beruházási prioritásokra összpontosítják.

Or. en

Módosítás 201
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk c) pontját kell alkalmazni azokra a 
régiókra is, amelyeknél az egy főre jutó 
GDP a 2007-2013 közötti referencia 
időszakban nem érte el az EU-25 átlagos 
GDP-jének 75%-át, de amelyek az 
átmeneti vagy fejlettebb régiók 
kategóriája alapján – a(z) [..../2012/EU 
(CPR-)] rendelet 82. cikk (2) bekezdés b) 
és c) pontjának meghatározása szerint– a 
2014-2020 közötti időszakban jogosultak.

Or. en

Módosítás 202
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés a) és b) pontjától eltérően, 
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azokban a régiókban, amelyeknél az egy 
főre jutó GDP a 2007-2013 közötti 
referencia időszakban nem érte el az EU-
25 átlagos GDP-jének 75%-át, de amelyek 
az átmeneti vagy fejlettebb régiók 
kategóriája alapján – a(z) [..../2012/EU 
(CPR-)] rendelet 82. cikk (2) bekezdés b) 
és c) pontjának meghatározása szerint – a
2014-2020 közötti időszakban jogosultak, 
a tagállamok az egyes operatív programok 
számára elkülönített ESZA-források 
60 %-át legfeljebb négy, a 3. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott
beruházási prioritásra összpontosítják.

Or. en

Módosítás 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A prioritások számát hatra lehet 
növelni, amennyiben konkrét indokok 
támasztják alá, hogy így jobban eleget 
lehet tenni az egyes régiók egyedi 
igényeinek és prioritásainak.

Or. es

Módosítás 204
Tomasz Piotr Poręba

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az a), b) és c) ponttól eltérve azokban 
a régiókban, ahol az egy főre jutó GDP a 
2007–2013-as időszakban kevesebb volt, 
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mint a referenciaidőszakban az EU-25 
átlag GDP-jének 75%-a, de amelyek 
2014–2020-as időszakban a [közös 
rendelkezésekről szóló][…]/2012/EU 
rendelet 82. cikke (2) bekezdésének b) és 
c) pontjában meghatározottak szerint az 
átmeneti vagy fejlettebb régiókategóriák 
alapján támogathatók, a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett beruházási 
prioritások közül legfeljebb hathoz az 
egyes operatív programok teljes ESZA-
forrásainak legfeljebb 60%-a utalható ki.

Or. pl

Módosítás 205
Oldřich Vlasák

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az a) és b) pontban foglalt 
rendelkezésektől eltérően, a tagállamok 
azon fővárosi régióinál, amelyek a 2014-
2020 közötti időszakban a(z) [..../2012/EU 
(CPR-)] rendelet 82. cikk (3) bekezdése 
szerint jogosultak, a fenti százalékokat tíz 
százalékponttal csökkenteni kell.

Or. en

Módosítás 206
Tomasz Piotr Poręba

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) Az a), b) és c) pontban említett négy 
beruházási prioritás száma a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett beruházási 
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prioritások közül legfeljebb hatra 
emelhető.

Or. pl

Módosítás 207
Tamás Deutsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az a) és b) pontban foglalt 
rendelkezésektől eltérően, a tagállamok 
azon fővárosi régióinál, amelyek a 2014-
2020 közötti időszakban a(z) [..../2012/EU 
(CPR-)] rendelet 82. cikk (3) bekezdése 
szerint jogosultak, a fenti százalékokat tíz 
százalékponttal csökkenteni kell.

Or. en

Módosítás 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet melléklete számos közös 
mutatót és a programspecifikus mutatót
tartalmaz iránymutatásként, a(z) […]/EU 
rendelet 24. cikke (3) bekezdésének és 87. 
cikke (2) bekezdése b) pontja ii. 
alpontjának megfelelően. Valamennyi 
mutatót abszolút értékben kell kifejezni.

Or. es

Módosítás 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
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Omarjee, Sabine Lösing

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 hatóságoknak, 
szociális partnereknek és más érdekelt 
feleknek – különösen a nem kormányzati 
szervezeteknek – az operatív programok 
tervezésébe, végrehajtásába és értékelésébe
történő, a(z) […]/EU rendelet 5. cikkében 
említett bevonása a(z) […]/EU rendelet 
113. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott globális támogatások , 
illetve a(z) […]/EU rendelet 108. és 109. 
cikkében meghatározott technikai 
segítségnyújtás formájában történhet. A 
tagállamok valamennyi ESZA-
programban a globális támogatásokat 
elérhetővé teszik a kis, nem kormányzati 
szervezetek számára. 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. 
A technikai segítségnyújtás erőforrásait 
valamennyi ESZA operatív programban 
rendelkezésre kell bocsátani, és EU- és 
regionális szinten különösen a nem 
kormányzati szervezetek és a kis helyi és 
regionális hatóságok által működtetett 
technikai segítségnyújtási 
szolgáltatásoknak kell támogatást 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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

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

Or. en

Módosítás 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 regionális, helyi és 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.
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Or. es

Módosítás 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az érintett állami hatóságoknak, 
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.

Or. en

Módosítás 215
Tomasz Piotr Poręba

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 

(1) A helyi és regionális hatóságoknak, 
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 



PE491.059v01-00 100/162 AM\903909HU.doc

HU

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.

támogatások formájában történhet. Ebben 
az esetben az operatív program keretében 
meg kell jelölni a program globális 
támogatás által érintett részét, beleértve a 
különböző prioritási tengelyek keretében 
juttatott pénzügyi támogatások indikatív 
elosztását.

Or. en

Módosítás 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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 
regionális és helyi hatóságok, valamint 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, az állami 
hatóságok közösségi tervezési 
kapacitásainak megerősítésére, a szociális 
párbeszéd erősítésére, valamint az állami 
hatóságok és a szociális partnerek közös 
tevékenységeire.

Or. en

Módosítás 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 218
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
a(z) […]/EU rendelet 82. cikke 
(2) bekezdésének a), b) és c) 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.
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Or. de

Indokolás

A régiók valamennyi típusa számára meg kell adni annak a lehetőségét, hogy támogassa a 
szociális partnerek megfelelő részvételét.

Módosítás 219
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott tevékenységekben, 
a(z) […]/EU rendelet 82. 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 technikai 
segítségre, képzésekre, hálózatépítési 
intézkedésekre, a szociális párbeszéd 
erősítésére, valamint a szociális partnerek 
közös tevékenységeire.

Or. pl

Indokolás

A szociális partnereknek hozzá kell férniük a technikai segítséghez, nem pusztán saját 
kapacitásuk megerősítése érdekében, de éppúgy az operatív programok végrehajtása miatt 
megkövetelt döntéshozatali folyamatokban való részvételük támogatása céljából is, minden 
szinten. 

Módosítás 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi és 
a szocio-kulturális befogadás, a nemek 
közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség 
területén zajló tevékenységekben való 
részvételét és az azokhoz való 
hozzáférését, az irányító hatóságok
biztosítják, hogy az ESZA forrásaiból 
megfelelő összeg, valamennyi 
tagállamban az összes ESZA-forrás 
legalább 2%-a kerüljön elkülönítésre a 
nem kormányzati szervezetek kapacitás- és 
hálózatépítési tevékenységei számára.

Or. en

Módosítás 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. lt

Módosítás 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló –
különösen a hatásvizsgálattal kísért –
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.

Or. fr

Módosítás 223
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés



AM\903909HU.doc 105/162 PE491.059v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Hasonlóképpen, annak érdekében, 
hogy ösztönözzék a kisebb helyi 
önkormányzatoknak – elsősorban a 
ritkábban lakott, vidéki területek, vagy a 
jelentős és tartós területi hátrányokkal 
szembesülő területek önkormányzatainak 
– az ESZA által a(z) […]/EU rendelet 
5. cikke értelmében támogatott programok 
előkészítésében, végrehajtásában, nyomon 
követésében és értékelésében való 
megfelelő részvételét, az operatív program 
irányító hatóságai biztosítják, hogy az 
ESZA forrásaiból egy megfelelő összeget 
a kisebb helyi önkormányzatok 
kapacitásépítési tevékenységei számára 
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különítenek el.

Or. es

Módosítás 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Annek érdekében, hogy az ESZA forrásai 
eredményesen kerüljenek felhasználásra, 
és meghozzák a feltételezett hasznot, 
eljárási és adminisztratív egyszerűsítéseket 
kell kidolgozni a szociális partnerek és 
nem-kormányzati szervezetek számára.

Or. pl

Módosítás 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 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, hogy elősegítsék 
a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára, a(z) […]/EU rendelet 7. cikkében 
említett általános érvényesítés eszközével, 
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
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a) pontjának iv. alpontjában említett 
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget.

nemek közötti egyenlőséget, hogy 
foglalkozzanak a szegénység 
elnőiesedésével, elősegítve a gondozási 
feladatok egyenlő megosztását a nemek 
között.
A tagállamok biztosítják, hogy az operatív 
programok előkészítése, megvalósítása, 
figyelemmel kísérése és értékelése során a 
nemek egyenlőségének a költségvetés 
értékelési módszereiben való 
felhasználásával elősegítik a nemek 
közötti egyenlőséget és esélyegyenlőséget.
A tagállamok lehetővé teszik továbbá a 
nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételét 
helyi, regionális és nemzeti szinten az 
operatív programok irányításában és 
megvalósításában és beszámolnak az 
ebben elért előrehaladásról.

Or. en

Módosítás 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 

A tagállamok és a Bizottság, a nemek 
közötti egyenlőség elvének minden 
tematikai prioritás szerinti intézkedésbe és 
a programok megtervezésének és 
végrehajtásának valamennyi fázisába 
történő integrálásával a(z) […]/EU 
rendelet 7. cikkében említett általános 
érvényesítés eszközével előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget. A tagállamok 
a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
iv. alpontjában említettek szerint 
finanszírozást és konkrét intézkedéseket 
biztosítanak, különösen azzal a céllal, hogy 
fokozzák a nők foglalkoztatásban való 
fenntartható részvételét és érvényesülési 
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nemek közötti egyenlőséget. lehetőségeit, megszüntessék a nemek 
szerinti munkaerő-piaci szegregációt, 
felszámolják a nemekhez kötődő 
sztereotípiákat az oktatásban és képzésben, 
hogy foglalkozzanak a szegénység 
elnőiesedésével, elősegítsék a gondozási 
feladatok megosztását a nemek között és 
érvényt szerezzenek a munka és a 
magánélet összeegyeztethetőségének
mindkét nem számára.

Or. en

Módosítás 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 fokozzák a nők 
foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és érvényesülési lehetőségeit, 
erősítsék a nők jelenlétét a 
munakerőpiacon, csökkentsék a 
munkaerő-piaci nemi szegregációt, 
megszüntessék a férfiak és a nők közötti 
keresetkülönbségeket, elősegítsék a 
foglalkoztatásba való visszatérést az 
anyasági időszak után 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.

Or. pl
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Módosítás 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 intézményesített 
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 meghatározott összes 
releváns beruházási prioritáson belüli 
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
mindenki számára biztosítandó 
esélyegyenlőséget, ideértve a 
fogyatékossággal élő személyeket segítő 
akadálymentesítést, különös figyelmet 
fordítva azokra, akik többszörös hátrányos 
megkülönböztetéssel néznek szembe. E 
tevékenységek a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
személyekre és a fogyatékossággal élőkre 
irányulnak; céljuk e személyek munkaerő-
piaci részvételének erősítése, különösen az 
érintettek munkaerőpiachoz való 
hozzáférésének javításával, társadalmi 
integrációjuk elősegítése, az iskolázottság 
és az egészségi állapot terén tapasztalható 
egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az 
intézményesített ellátásról a közösségi 
alapú ellátási szolgáltatásokra való áttérés 
megvalósítása.

Or. en

Módosítás 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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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 intézményesített 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

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

Or. fr

Módosítás 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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.

Or. en

Módosítás 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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

(2) A tagállamok az operatív programok 
keretében megmutatkozó konkrét igényeik 
alapján meghatározzák a társadalmi 
innovációval kapcsolatos témaköröket, 
többek között a szocio-kulturális 
innovációval kapcsolatos és az egyéb 
ESZA-alapok, különösen az ERFA, 
intézkedéseknek megfelelő ügyeket.

Or. en

Módosítás 234
Nuno Teixeira

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, 
valamint a növekvő társadalmi igények 
kielégítését célzó új megoldások 
létrehozása és megvalósítása által –
elősegíti a társadalmi innováció terén 
folytatott kapacitásépítést.

Or. pt

Indokolás

A Bizottságnak támogatnia kell a kapacitások és hálózatok létrehozását, valamint a nem 
kormányzati szervezetek által kialakított új megoldások hatékony végrehajtását, hogy 
megfeleljenek a leginkább rászorultak aktuális igényeinek. Ennek meg kell könnyítenie 
ezeknek a megoldásoknak a megteremtését és végrehajtását.

Módosítás 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

3a. A Bizottság biztosítja az ESZA és az 
Európai Unió társadalmi változás és 
innováció programja által finanszírozott 
társadalmi innovációs intézkedések 
egymást kölcsönösen kiegészítő jellegét.

Or. en

Módosítás 236
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Transznacionális együttműködés Határokon átnyúló, transznacionális és 
régiók közötti együttműködés

Or. en

Módosítás 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Transznacionális együttműködés Határokon átívelő, transznacionális és 
régiók közti együttműködés

Or. pl

Módosítás 238
María Irigoyen Pérez

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 
tanulást elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – biztosítják a 
transznacionális együttműködést. A 
transznacionális együttműködésben részt 
vevő partnerek legalább két tagállamból 
származnak.

Or. es

Indokolás

A transznacionális együttműködésnek kötelezőnek, nem pedig választhatónak kell lennie.

Módosítás 239
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok – az egymástól való 
tanulás elősegítése, az egymással 
megosztott jó gyakorlat és a szociális 
projektek európai intézmények csoportja 
általi fejlesztése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – támogatják a 
transznacionális együttműködést. A 
transznacionális együttműködésben részt 
vevő partnerek legalább két tagállamból 
származnak, és külön figyelmet kell 
fordítani a legtávolabbi régiókra távoli 
elhelyezkedésük és elszigeteltségük miatt.

Or. pt

Indokolás

A transznacionális projektekben különleges figyelmet kell szentelni a legtávolabbi régióknak, 
miután ezek természetes feltételei az ötletek, a projektek és a jó gyakorlatok nagyobb mértékű 
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megosztásához vezethet az egyéb szárazföldi területekkel.

Módosítás 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok – az egymástól való 
tanulás elősegítése céljából, és ezáltal 
növelve az ESZA által támogatott politikák 
eredményességét – támogatják a 
határokon átívelő, transznacionális és 
régiók közti együttműködést. 

Or. pl

Módosítás 241
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 244
Vasilica Viorica Dăncilă

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

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

(2) A Bizottság javaslatait tartalmazó, az 
ESZA-bizottság által jóváhagyott listáról, a 
helyi és regionális hatóságok javaslata és 
a helyi sajátosságok valamint az éríntett 
övezetek igényei alapján a tagállamok 
kiválaszthatják a transznacionális 
együttműködés témáját.

Or. ro

Indokolás

A helyi és regionális hatóságok ismerik legjobban a helyi és regionális igényeket és ezek 
ismeretében javaslatokat tehetnek.

Módosítás 245
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az egymástól való tanulás 
támogatásával, valamint összehangolt vagy 
együttes fellépésekkel előmozdítja a 
(2) bekezdésben említett témákra irányuló 
transznacionális együttműködést. A 
Bizottság a tapasztalatcsere ösztönzése, a 
kapacitás- és hálózatépítés elősegítése, 
valamint a releváns eredmények terjesztése 
céljából uniós szintű platformot működtet. 
Ezenkívül a Bizottság a transznacionális 
együttműködés megkönnyítése céljából 
összehangolt végrehajtási keretet dolgoz ki, 
amely közös támogathatósági 
kritériumokat, a fellépések típusát és 

(3) A Bizottság az egymástól való tanulás 
támogatásával, valamint összehangolt vagy 
együttes fellépésekkel előmozdítja a 
(2) bekezdésben említett témákra irányuló 
transznacionális együttműködést. A 
Bizottság a tapasztalatcsere ösztönzése, a 
kapacitás- és hálózatépítés elősegítése, 
valamint a releváns eredmények terjesztése 
céljából uniós szintű platformot működtet. 
A tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy 
transznacionális szinten építsék ki a 
társadalmi befogadás hálózatait, beleértve 
a civil társadalom releváns érintettjeit. 
Ezenkívül a Bizottság a transznacionális 
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ütemtervét, valamint a nyomon követés és 
értékelés közös módszertani 
megközelítéseit is magában foglalja.

együttműködés megkönnyítése céljából 
összehangolt végrehajtási keretet dolgoz ki, 
amely közös támogathatósági 
kritériumokat, a fellépések típusát és 
ütemtervét, valamint a nyomon követés és 
értékelés közös módszertani 
megközelítéseit is magában foglalja.

Or. en

Módosítás 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az egymástól való tanulás 
támogatásával, valamint összehangolt vagy 
együttes fellépésekkel előmozdítja a 
(2) bekezdésben említett témákra irányuló 
transznacionális együttműködést. A 
Bizottság a tapasztalatcsere ösztönzése, a 
kapacitás- és hálózatépítés elősegítése, 
valamint a releváns eredmények terjesztése 
céljából uniós szintű platformot működtet. 
Ezenkívül a Bizottság a transznacionális 
együttműködés megkönnyítése céljából 
összehangolt végrehajtási keretet dolgoz ki, 
amely közös támogathatósági 
kritériumokat, a fellépések típusát és 
ütemtervét, valamint a nyomon követés és 
értékelés közös módszertani 
megközelítéseit is magában foglalja.

(3) A Bizottság az egymástól való tanulás 
támogatásával, valamint összehangolt vagy 
együttes fellépésekkel előmozdítja a 
(2) bekezdésben említett témákra irányuló 
határokon átívelő, transznacionális és 
régiók közti 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 határokon átívelő,
transznacionális és régiók közti 
együttműködés megkönnyítése céljából 
összehangolt végrehajtási keretet dolgoz ki, 
amely közös támogathatósági 
kritériumokat, valamint a nyomon követés 
és értékelés közös módszertani 
megközelítéseit is magában foglalja. Az 
ESZA keretein belüli határokon átívelő, 
transznacionális és régiók közti 
együttműködést az ETE-ről szóló 
Rendeletnek kellene koordinálnia az 
alapok közti koordináció biztosítása 
érdekében.

Or. pl
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Módosítás 250
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az egymástól való tanulás 
támogatásával, valamint összehangolt vagy 
együttes fellépésekkel előmozdítja a 
(2) bekezdésben említett témákra irányuló 
transznacionális együttműködést. A 
Bizottság a tapasztalatcsere ösztönzése, a 
kapacitás- és hálózatépítés elősegítése, 
valamint a releváns eredmények terjesztése 
céljából uniós szintű platformot működtet. 
Ezenkívül a Bizottság a transznacionális
együttműködés megkönnyítése céljából 
összehangolt végrehajtási keretet dolgoz ki, 
amely közös támogathatósági 
kritériumokat, a fellépések típusát és 
ütemtervét, valamint a nyomon követés és 
értékelés közös módszertani 
megközelítéseit is magában foglalja.

(3) A Bizottság az egymástól való tanulás 
támogatásával, valamint összehangolt vagy 
együttes fellépésekkel előmozdítja a 
(2) bekezdésben említett témákra irányuló 
transznacionális együttműködést. A 
Bizottság a tapasztalatcsere ösztönzése, a 
kapacitás- és hálózatépítés elősegítése, 
valamint a releváns eredmények terjesztése 
céljából uniós szintű platformot működtet. 
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.

Or. en

Módosítás 251
Victor Boştinaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. 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.

Or. en



AM\903909HU.doc 121/162 PE491.059v01-00

HU

Módosítás 252
María Irigoyen Pérez

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.

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) […]/EU rendelet 87. cikkétől 
eltérően az operatív programok prioritási 
tengelyeket határozhatnak meg a 
társadalmi innováció és a transznacionális 
együttműködés (9. és 10. cikk) 
megvalósítása tekintetében.

(1) A(z) […]/EU rendelet 87. cikkétől 
eltérően az operatív programok prioritási 
tengelyeket határozhatnak meg a 
transznacionális együttműködés (9. és 
10. cikk) megvalósítása tekintetében.

Or. en

Módosítás 254
María Irigoyen Pérez
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) […]/EU rendelet 110. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100 %-ot nem 
meghaladóan – növelni kell, amennyiben a 
prioritási tengely egésze a társadalmi 
innovációt vagy a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja.

(2) A(z) […]/EU rendelet 110. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát 
legalább 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.

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 255
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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.

Or. en
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Módosítás 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) […]/EU rendelet 110. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100 %-ot nem 
meghaladóan – növelni kell, amennyiben a 
prioritási tengely egésze a társadalmi 
innovációt vagy a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja.

(2) A(z) […]/EU rendelet 110. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100%-ot nem 
meghaladóan – növelni kell az ESM-
országokban, amennyiben a prioritási 
tengely egésze a társadalmi innovációt, a 
képzést vagy a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja.

Or. de

Módosítás 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) A(z) […]/EU rendelet 109. cikkének 
(3) bekezdésétől eltérően a prioritási 
tengelyek számára nyújtott 
társfinanszírozás maximális arányát tíz 
százalékponttal – de 100%-ot nem 
meghaladóan – növelni kell, amennyiben a 
prioritási tengely egésze a társadalmi 
innovációt vagy a transznacionális 
együttműködést, illetve ezek együttesét 
szolgálja, vagy a 6. cikk (1) bekezdésére 
utal.
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Or. en

Módosítás 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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 transznacionális 
együttműködést szolgálja.

Or. en

Módosítás 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a 9. és 10. cikkben említett társadalmi 
innováció és transznacionális 
együttműködés, amennyiben ezekre nem 
terjed ki támogatott prioritási tengely.

(b) a 9. és 10. cikkben említett 
transznacionális együttműködés, 
amennyiben ezekre nem terjed ki 
támogatott prioritási tengely.

Or. en

Módosítás 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
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Winkler, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a képzés és a képesítés növelése, 
különösen a fiatalok esetében;

Or. de

Módosítás 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

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 támogathatja a(z) […]/EU 
rendelet 28. cikkében említett, közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiákat, a területi paktumokat, a 
foglalkoztatást, többek között a fiatalok 
foglalkoztatását, az oktatást és a társadalmi 
befogadást, beleértve a regionális kultúrák 
és nyelvek támogatását segítő helyi 
kezdeményezéseket. Az ESZA 
felhasználható vezető alapként a 3. cikk c) 
pontja szerinti integrált társadalmi 
befogadást segítő programokhoz, együtt a 
beruházási prioritásokkal vagy az ERFA 
intézkedéseivel. Az ESZA legalább 5%-a 
támogatja a(z) […]/EU rendelet 
99. cikkében említett integrált területi 
beruházásokat (ITB).

Or. en

Módosítás 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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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 különösen támogatnia 
kellene a(z) […]/EU rendelet 28. cikkében 
említett, közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési stratégiákat, a területi 
paktumokat, a foglalkoztatást, az oktatást 
és a társadalmi befogadást segítő helyi 
kezdeményezéseket, valamint a(z) […]/EU 
rendelet 99. cikkében említett integrált 
területi beruházásokat (ITB).

Or. pl

Módosítás 263
Constanze Angela Krehl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

Grundsätzlich haben die über den ESF geförderten Maßnahmen das Ziel, die Teilnehmer 
langfristig wieder dem (ersten) Arbeitsmarkt zuzuführen. Für Menschen, die kurz vor dem 
Renteneintritt stehen, trifft dies nicht ohne Weiteres zu. Durch diese Formulierung soll 
sichergestellt, werden, dass auch ältere Menschen Teilnehmer von ESF-Maßnahmen sein 
können. Dabei sind insbesondere die demografischen Besonderheiten in den Regionen zu 
beachten. Die Notwendigkeit der Investition in ältere Arbeitsnehmer kann mit einem 
rückgängigen Anteil jüngerer Menschen an der erwerbsfähigen Bevölkerung begründet 
werden oder mit einer bestehenden vergleichbar niedrigen Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. 
Das kann dann angenommen werden, wenn die durchschnittliche regionale 
Jugendarbeitslosigkeit die Quote von 8 Prozent unterschreitet.
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Módosítás 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
környezeti és társadalmi kihívások 
kezelésére.

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
környezeti és társadalmi kihívások –
különösen a hajléktalanság – kezelésére.

Or. fr

Módosítás 265
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
környezeti és társadalmi kihívások 
kezelésére.

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok 
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
környezeti, klimatikus, demográfiai és 
társadalmi kihívások kezelésére.

Or. en

Módosítás 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg a 
partnerségi szerződésben szereplő városok
urbanizált övezeteit érintő gazdasági, 
környezeti és társadalmi kihívások 
kezelésére.

(2) A(z) [ERFA]/EU rendelet 7. cikkében 
említett ERFA-beavatkozások 
kiegészítéseként az ESZA támogathatja a 
fenntartható városfejlesztést olyan 
stratégiák révén, amelyek integrált 
intézkedéseket határoznak meg az 
urbanizált övezeteket érintő gazdasági, 
környezeti, társadalmi és kulturális 
kihívások kezelésére.

Or. en

Módosítás 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az ESZA nemzeti szinten felosztott 
erőforrásainak legalább 5%-át a(z) 
[…]/2012/EU [CPR] rendelet 99. cikkében 
említett integrált területi beruházások 
révén a városok irányítására bízott 
fenntartható városfejlesztési integrált 
intézkedésekhez kell hozzárendelni.

Or. en

Módosítás 268
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok az ERFA intervenciók 
és különösen a legtávolabbi és az alacsony 
népsűrűségű régiók egyedi kiegészítő 
forrásainak kiegészítésére az ESZA-
alapok 1%-át irányozzák elő. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 349. 
cikkében megfogalmazottak szerint 
hozzanak létre egy egyedi szociális 
támogatási programot (POSEI SOCIAL 
RUP) a népesség strukturális, szociális és 
gazdasági helyzetének javítása és 
távolságuk és elszigeteltségük csökkentése 
érdekében.

Or. pt

Indokolás

A Szerződés 349. cikke megállapítja, hogy a legtávolabbi régiók a többi európai régióhoz 
képest nehezebb strukturális, szociális és gazdasági helyzettel néznek szembe. Míg az ERFA 
egyedi kiegészítő támogatást tartalmaz a legtávolabbi régiók gazdasági kohéziójának 
támogatására, és az európai területi együttműködés célkitűzés egyedi összeget tartalmaz a 
területi kohézió támogatására, ésszerű, hogy az ESZA szintén határozzon meg egy kis összeget 
(1%-ot) a társadalmi kohézió támogatására.

Módosítás 269
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A(z) [...]/2012/EU rendelet 111. cikke 
(4) bekezdése szerint (amely a közös 
rendelkezéseket állapítja meg), az ESZA 
által társfinanszírozott, súlyos és tartós 
természeti vagy demográfiai hátrányokkal 
küzdő területeket lefedő operatív 
programoknak különösen az ilyen 
területek egyedi nehézségeinek 
megoldására kell összpontosítani.
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Or. pt

Módosítás 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA azon támogatható 
kiadásokhoz nyújt támogatást, amelyek 
a(z) […]/EU rendelet 109. cikke 
(2) bekezdése b) pontjának ellenére 
kiterjedhetnek a munkaadók és a 
munkavállalók által közösen létrehozott 
pénzügyi forrásokra.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A(z) [...] [CPR] rendelet 52. cikk (2) 
bekezdése szerint a tagállamok az ESZA 
technikai segítségnyújtásra elkülönített 
eszközeinek megfelelő szintjét közvetlenül 
a(z) [...] [CPR] rendelet 5. cikkében 
említett összes partnerhez rendelhetik 
hozzá annak érdekében, hogy elősegítsék 
ezen partnerek bevonását és részvételét a 
programok és műveletek előkészítésébe, 
megvalósításába, figyelemmel kísérésébe 
és értékelésébe, és hogy támogassák a 
partnerségről szóló európai magatartási 
kódex szerinti kapacitásépítésüket.

Or. en
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Módosítás 272
Mojca Kleva

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 
program költségvetésének 5%-án belül, az 
ilyen tevékenységek ráfordításai, 
amennyiben azok kutatásra és 
innovációra, oktatásra és képzésre 
vonatkoznak, az Unión kívül is figyelembe 
vehetők, ha a költségek a tagállam és az 
Unió operatív programra vonatkozó 
szabályai szerint keletkeznek és kerülnek 
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.

Or. en

Módosítás 273
Nuno Teixeira

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

(4) Harmadik fél által egy műveletben 
résztvevők javára kifizetett juttatások vagy 
illetmények formájában nyújtott 
természetbeni hozzájárulások ESZA-
támogatásban részesülhetnek, ha annak 
értéke nem haladja meg a harmadik fél 
által viselt költségeket, és ha a nemzeti 
szabályoknak – ideértve a számviteli 
szabályokat is – megfelelően merültek fel.

(4) Harmadik fél által egy műveletben 
résztvevők javára kifizetett juttatások vagy 
illetmények formájában nyújtott 
természetbeni hozzájárulások ESZA-
támogatásban részesülhetnek, ha annak 
értéke nem haladja meg a harmadik fél 
által viselt költségek 75%-át, és ha a 
nemzeti szabályoknak – ideértve a 
számviteli szabályokat is – megfelelően 
keletkeztek.

Or. pt

Indokolás

Az ESZA-nak a személyzet felvételi költségének akár 75%-áig kellene támogatnia a 
kedvezményezetteket, nem csak azok 50%-ig. Ez elősegíti a foglalkoztathatóságot és csökkenti 
az üzleti vállalkozások által viselt költségeket. A 2007–2012 közötti időszakban számos 
vállalkozás élvezte a 75%-os program előnyeit, és módot adott a vállalkozásoknak, hogy 
szakmai kihelyezést kínáljanak a magasan képzett fiataloknak vagy a hosszabb ideje munka 
nélkül lévőknek.

Módosítás 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy a 16. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el a 
támogatandó művelet típusát, valamint a 
standard egységköltségek és 
átalányösszegek és azok maximális 
összegének meghatározását illetően, 
amelyek az alkalmazandó közösen 
megállapított módszereknek megfelelően 
kiigazíthatók.

E célból a Bizottság, az eljárás alapján 
meghatározza a támogatandó művelet 
típusát, valamint a standard 
egységköltségek és átalányösszegek és 
azok maximális összegét, amelyek az 
alkalmazandó közösen megállapított 
módszereknek megfelelően kiigazíthatók.

Or. es
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Módosítás 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A műveletek támogatható költségei 
alapján visszatérített, 
átalányfinanszírozással meghatározott 
összegek, valamint a(z) […]/EU rendelet 
57. cikkének (1) bekezdésében említett 
standard egységköltségek és 
átalányösszegek eseti alapon is 
kiszámíthatók az előzőleg az irányító 
hatóság által jóváhagyott költségvetés-
tervezet alapján, amennyiben a 
közpénzekből folyósított támogatás 
összege nem haladja meg a 100 000 EUR-
t.

(3) A műveletek támogatható költségei 
alapján visszatérített, 
átalányfinanszírozással meghatározott 
összegek, valamint a(z) […]/EU rendelet 
57. cikkének (1) bekezdésében említett 
standard egységköltségek és 
átalányösszegek eseti alapon is 
kiszámíthatók az előzőleg az irányító 
hatóság által jóváhagyott költségvetés-
tervezet alapján, amennyiben a 
közpénzekből folyósított támogatás 
összege nem haladja meg a 200 000 EUR-
t.

Or. en

Módosítás 276
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A műveletek támogatható költségei 
alapján visszatérített, 
átalányfinanszírozással meghatározott 
összegek, valamint a(z) […]/EU rendelet 
57. cikkének (1) bekezdésében említett 
standard egységköltségek és 
átalányösszegek eseti alapon is 
kiszámíthatók az előzőleg az irányító 
hatóság által jóváhagyott költségvetés-
tervezet alapján, amennyiben a 
közpénzekből folyósított támogatás
összege nem haladja meg a 100 000 EUR-
t.

(3) A műveletek támogatható költségei 
alapján visszatérített, 
átalányfinanszírozással meghatározott 
összegek, valamint a(z) […]/EU rendelet 
57. cikkének (1) bekezdésében említett 
standard egységköltségek és 
átalányösszegek eseti alapon is 
kiszámíthatók az előzőleg az irányító 
hatóság által jóváhagyott költségvetés-
tervezet alapján, amennyiben az uniós 
társfinanszírozás összege nem haladja meg 
a 100 000 EUR-t.
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Or. en

Módosítás 277
Ramona Nicole Mănescu

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

(4) Azok az összegek, amelyek esetében az 
uniós társfinanszírozás összege nem 
haladja meg az 50 000 EUR-t, 
átalányösszegek vagy standard 
egységköltségek formájában nyújtandók, 
kivéve azon műveletek esetében, amelyek 
egy állami támogatási rendszer keretében 
támogatásban részesülnek.

Or. en

Módosítás 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

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, valamint garancia-, 
holding- és kölcsönalapokkal és 
mikrohitelekkel és hitelkeretekkel
támogathatja.

Or. en
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Módosítás 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által jóváhagyott 
„szakpolitikai ESZA-garanciák” 
segítségével az ESZA felhasználható a 
nemzeti és regionális szintű, az ESZA és 
az operatív program hatálya alá tartozó 
fellépéseket és szakpolitikákat végrehajtó 
köz- és magánjogi szervezetek tőkepiaci 
hozzáférésének elősegítésére.

A Bizottság által jóváhagyott 
„szakpolitikai ESZA-garanciák” 
segítségével az ESZA felhasználható a 
nemzeti, regionális és helyi szintű, az 
ESZA és az operatív program hatálya alá 
tartozó fellépéseket, különösen a 
mikrohiteleket és hitelkereteket, és 
szakpolitikákat végrehajtó köz- és 
magánjogi szervezetek tőkepiaci 
hozzáférésének elősegítésére.

Or. en

Módosítás 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
16. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogadhasson el, amely 
meghatározza annak konkrét szabályait és 
feltételeit – beleértve a plafonértékeket is –
, hogy a tagállamok hogyan kérhetnek 
szakpolitikai garanciákat, biztosítva főként 
azt, hogy ezek használata ne vezessen a 
közszervezetek túlzott mértékű 
eladósodásához.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 16. 
cikk szerint meghatározzák annak konkrét 
szabályait és feltételeit – beleértve a 
plafonértékeket is –, hogy a tagállamok 
hogyan kérhetnek szakpolitikai 
garanciákat, biztosítva főként azt, hogy 
ezek használata ne vezessen a 
közszervezetek túlzott mértékű 
eladósodásához.

Or. es
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Módosítás 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A feltételekre vonatkozó különös 

rendelkezések
15a. cikk (új)
(1) Az előzetes feltételekről szóló [...]/EU 
rendelet 17. cikk (5) bekezdése nem 
alkalmazandó az ESZA-kifizetések 
felfüggesztése tekintetében.
(2) A tagállamok gazdaságpolitikái 
összehangolásához kapcsolódó 
feltételekről szóló [...]/EU rendelet 21. 
cikke nem alkalmazandó az ESZA 
kifizetések felfüggesztése tekintetében.

Or. en

Módosítás 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felhatalmazás és záró rendelkezések Záró rendelkezések

Or. es

Módosítás 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása
A Bizottság az e cikkben meghatározott 
feltételek szerint felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.
A 14. cikk (1) bekezdésében és a 15. cikk 
(2) bekezdésében említett felhatalmazás 
2014. január 1-től határozatlan időre szól.
A 14. cikk (1) bekezdésében és a 15. cikk 
(2) bekezdésének második albekezdésében 
említett felhatalmazást az Európai 
Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
A 14. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése és a 15. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdése alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
2 hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel ellene 
kifogást, vagy ha a fenti határidő lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács tájékoztatja a Bizottságot 
arról, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett határidő 
2 hónappal meghosszabbodik.
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Or. es

Módosítás 284
Ramona Nicole Mănescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A közös rendelkezésről szóló rendelet 
5. cikkében említett partnerek európai 
képviselőivel együttműködésben 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
írnak elő az ESZA-bizottsággal 
konzultálva;

Or. en

Módosítás 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

munkanélküliek, beleértve a tartós 
munkanélkülieket is*

munkanélküliek, beleértve a tartós 
munkanélkülieket*, a fiatalokat, a nőket és 
a fogyatékossággal élőket

Or. es

Módosítás 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 1 pont – 1 francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– munkavállalók, akik a helyi, regionális 
vagy nemzeti gazdaságok váratlan válság 
miatti komoly zavarai, vagy az adott 
szektor gyors hanyatlása vagy a 
tevékenységek nem uniós tagországba 
történő áttelepítése következtében 
veszítették el az állásukat

Or. en

Módosítás 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tartós munkanélküliek* törölve

Or. es

Módosítás 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– inaktív és a munkaerőpiactól 
legtávolabb élő személyek

Or. en

Módosítás 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 5 pont – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– veszélyeztetett személyek, akik a 
hagyományos hitelpiachoz való 
hozzáférést tekintve hátrányos helyzetben 
vannak

Or. en

Módosítás 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 6 pont – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 25 év alattiak, akik az iskolai 
tanulmányok befejezését követő négy 
hónapon belül dolgoznak, továbbtanulnak 
vagy (át)képzésben vesznek részt

Or. en

Módosítás 291
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54 év fölöttiek* 50 év fölöttiek*

Or. es
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Módosítás 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54 év fölöttiek* 45 év fölöttiek*

Or. es

Módosítás 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 54 év fölöttiek, akik súlyos anyagi 
nélkülözést szenvednek

Or. en

Módosítás 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

migránsok, külföldi származású személyek, 
kisebbségek (beleértve a társadalom 
peremére szorult közösségeket, például a 
romákat)**

migránsok, menedékkérők, menekültek, 
külföldi származású személyek, 
kisebbségek (beleértve a társadalom 
peremére szorult közösségeket, például a 
romákat)**

Or. en
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Módosítás 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

migránsok, külföldi származású személyek, 
kisebbségek (beleértve a társadalom 
peremére szorult közösségeket, például a 
romákat)**

migránsok, menekültek és menedékkérők, 
külföldi származású személyek, 
kisebbségek (beleértve a társadalom 
peremére szorult közösségeket, például a 
romákat)**

Or. en

Módosítás 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 pont – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szegénység által fenyegetett személyek

Or. en

Módosítás 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 pont – 2 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– súlyos anyagi nélkülözést szenvedő 
személyek

Or. en
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Módosítás 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 pont – 3 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 18 év alattiak, akik a hosszabb ideje 
munka nélkül lévők háztartásában élnek

Or. en

Módosítás 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 pont – 4 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– egyedülálló szülők

Or. en

Módosítás 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 12 pont – 5 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– hajléktalan személyek

Or. en
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Módosítás 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• szegénység által fenyegetett személyek
• súlyos anyagi nélkülözéstől szenvedő 
személyek
• egyedülálló szülők
• hajléktalan személyek
• a legszegényebb helyekről származó 
személyek

Or. en

Módosítás 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a kistelepüléseken és távoli településeken 
élők

Or. pl

Módosítás 303
Ramona Nicole Mănescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. szakképzettséggel és szakképesítéssel 
rendelkezők
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Or. en

Módosítás 304
María Irigoyen Pérez

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. A beavatkozások a férfiakra és 
nőkre gyakorolt hatásának értékeléséhez,
valamennyi adatot nemek szerinti 
lebontásban kell megadni.

Or. es

Módosítás 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a szociális partnerek vagy nem 
kormányzati szervezetek által teljesen vagy 
részben végrehajtott projektek száma

a szociális partnerek, nem kormányzati 
szervezetek vagy egyéb érintettek által 
teljesen vagy részben végrehajtott 
projektek száma

Or. en

Módosítás 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda



PE491.059v01-00 146/162 AM\903909HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a közigazgatási szervekre vagy 
közszolgáltatásokra irányuló projektek 
száma 

a közigazgatási szervekre vagy 
közszolgáltatásokra irányuló projektek 
száma nemzeti, regionális és helyi szinten

Or. en

Módosítás 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a támogatott mikro-, kis- és 
középvállalkozások száma

a támogatott mikro-, kis- és 
középvállalkozások, szövetkezeti vállalatok 
és a szociális gazdaság vállalkozásainak a
száma

Or. en

Módosítás 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 3 pont – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a támogatott mikro-, kis- és 
középvállalkozások, szövetkezeti vállalatok 
és a szociális gazdaság vállalkozásainak a 
száma, amelyeket női vezetők irányítanak, 
vagy igazgatóságukban vagy felügyelő 
bizottságukban nők vannak többségben
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Or. en

Módosítás 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani.

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. A nemek 
szempontjából különös jelentőséggel nem 
bíró valamennyi adatot is nemek szerint 
kell bontani.

Or. en

Módosítás 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– bizonytalan munkahellyel rendelkező
nők

Or. en

Módosítás 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 pont – 2 francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– gazdaságilag függetlenné váló nők

Or. en

Módosítás 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nők számának növekedése a MINT-
szektorokban

Or. en

Módosítás 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyását követően 
önkéntes munkában résztvevők

Or. en

Módosítás 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 pont – 5 francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a relatív szegénységi szint fölé kerülő 
résztvevők

Or. en

Módosítás 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 pont – 6 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a súlyos anyagi nélkülözésből kiemelt 
résztvevők

Or. en

Módosítás 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyásának időpontjában
oktatásban, képzésben, szakképesítés 
megszerzésében, foglalkoztatásban 
résztvevők, hátrányos helyzetű emberek 
csoportjaiból szolgáltatásokat igénybe 
vevők százaléka

Or. en

Módosítás 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 pont – 8 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az intézkedés értékének értékelése a 
résztvevők részéről (érzelmi jólétük, 
készségeik fejlesztésének növelését 
illetően), az intézkedéssel kapcsolatos 
konzultációs folyamat minősítése

Or. en

Módosítás 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a foglalkoztatásban résztvevő 
fogyatékosok százaléka miután 
támogatásban részesültek

Or. en

Módosítás 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az intézményi ellátásból közösségi 
ellátásba sikeresen átkerült fogyatékos 
résztvevők százaléka

Or. en
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Módosítás 320
María Irigoyen Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

azok a résztvevők, akik részvételüket 
követően már nem jutnak minimális 
jövedelemhez, vagy más bevételhez

Or. es

Módosítás 321
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Valamennyi
adatot nemek szerinti lebontásban kell 
megadni.

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. A beavatkozások 
a férfiakra és nőkre gyakorolt hatásának 
értékeléséhez, valamennyi adatot nemek 
szerinti lebontásban kell megadni.

Or. es

Módosítás 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Valamennyi 
adatot nemek szerinti lebontásban kell 
megadni.

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 
101. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Valamennyi 
adatot nemek szerinti lebontásban kell 
megadni és a beruházási prioritás várható 
eredményétől kell függjön, be kell 
mutatni, hogy a személyek vagy résztvevők 
25 év alattiak, 25–54 év közöttiek és 54 
évnél idősebbek*.

Or. en

Módosítás 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 6 hónappal 
foglalkoztatásban levő résztvevők

a program elhagyása után 6 hónappal teljes 
foglalkoztatásban levő résztvevők

Or. en

Módosítás 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 6 hónappal 
foglalkoztatásban levő résztvevők

a program elhagyása után 6 hónappal teljes 
foglalkoztatásban, részmunkaidős 
foglalkoztatásban vagy 
önfoglalkoztatásban levő résztvevők• a 
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program elhagyása után 6 hónappal jobb 
munkaerő-piaci lehetőségekkel 
rendelkező résztvevők (a foglalkoztatás 
jellege – teljes vagy részmunkaidős 
foglalkoztatás, bérek a minimális vagy 
nemzeti szinttel összevetve, a szerződések 
jellege) • a résztvevők aktívan részt 
vesznek a közösségi és szociális 
hálózatokban • a program elhagyása után 
1 évvel teljes munkaidős, részmunkaidős 
vagy önfoglalkoztatásban lévő résztvevők • 
a program elhagyása után 1 évvel jobb 
munkaerő-piaci lehetőségekkel 
rendelkező résztvevők • a relatív 
szegénységi szint fölé emelt résztvevők, 
akik a program elhagyása után 1 évvel a 
relatív szegénységi szint felett éltek • a 
súlyos anyagi nélkülözésből kiemelt 
résztvevők, akik a program elhagyása 
után 1 évvel a súlyos anyagi nélkülözés 
felett maradtak

Or. en

Módosítás 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 6 hónappal 
foglalkoztatásban levő résztvevők;

a program elhagyása után 9 hónappal 
foglalkoztatásban levő résztvevők;

Or. pl

Módosítás 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 pont – 1 francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása után 6 hónappal 
részmunkaidős foglalkoztatásban lévő 
résztvevők

Or. en

Módosítás 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a program elhagyása után 6 hónappal 
önfoglalkoztató résztvevők;

a program elhagyása után 9 hónappal 
önfoglalkoztató résztvevők;

Or. pl

Módosítás 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 pont – 2 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása után 6 hónappal 
teljes munkaidős foglalkoztatásban lévő 
résztvevők

Or. en

Módosítás 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a program elhagyása után 6 hónappal jobb 
munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkező 
résztvevők (a foglalkoztatás jellege – teljes 
vagy részmunkaidős foglalkoztatás, bérek 
a minimális vagy nemzeti szinttel
összevetve, a szerződések jellege)

Or. en

Módosítás 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 331
María Irigoyen Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

résztvevő, akik hathónapos részvételt 
követően csökkentették szociális 
függőségüket

Or. es

Módosítás 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása után 1 évvel teljes 
munkaidős foglalkoztatásban lévő 
résztvevők

Or. en

Módosítás 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont – 2 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a közösségi és szociális hálózatokban 
aktívan résztvevők

Or. en

Módosítás 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása után 1 évvel 
részmunkaidős foglalkoztatásban lévő 
résztvevők

Or. en
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Módosítás 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása után 1 évvel 
önfoglalkoztatásban lévő résztvevők

Or. en

Módosítás 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont – 5 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása után 1 évvel jobb 
munkaerő-piaci lehetőségekkel 
rendelkező résztvevők

Or. en

Módosítás 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont – 6 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a relatív szegénységből kiemelt és a 
program elhagyása után a relatív 
szegénységi szint felett élő résztvevők

Or. en
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Módosítás 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a súlyos anyagi nélkülözésből kiemelt és 
a program elhagyása után 1 évvel a súlyos 
anyagi nélkülözés fölött élő résztvevők

Or. en

Módosítás 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont – 8 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása után 1 évvel 
továbbra is bizonytalan foglalkoztatási 
helyzetben lévő nők

Or. en

Módosítás 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása után 1 évvel 
gazdaságilag függetlenné váló nők
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Or. en

Módosítás 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a program elhagyása után 1 évvel a 
MINT-szektorokban lévő nők számának 
növekedése

Or. en

Módosítás 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 1 évvel a támogatás után 
foglalkoztatásban lévő fogyatékos 
résztvevők százaléka

Or. en

Módosítás 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont – 12 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a már nem létező intézményi alapú 
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ellátás százaléka a mérési időszak elején 
az eredeti összes számmal összevetve

Or. en

Módosítás 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont – 13 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a hosszabb ideje munka nélkül lévők 
háztartásában élő 18 év alattiak százaléka

Or. en

Módosítás 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont – 14 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– súlyos anyagi nélkülözést szenvedő 54 
év feletti személyek százaléka

Or. en

Módosítás 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 3 pont – 15 francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az egyenlő, munkahelyi vagy 
foglalkozási megkülönböztetéstől mentes 
bánásmódot minden személy számára 
elősegítő kijelölt testület vagy testületek 
által regisztrált hátrányos
megkülönböztetési esetek számának 
csökkenése és a beruházási prioritás 
elvárt eredménye a munka és 
foglakoztatás területein kívül

Or. en

Módosítás 347
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Az adatokat a 
résztvevők reprezentatív mintája alapján, 
minden egyes prioritási tengely keretében 
össze kell gyűjteni. A minta belső 
érvényességét oly módon kell biztosítani, 
hogy az adatok a prioritási tengely szintjén 
általánosíthatók legyenek. Valamennyi 
adatot nemek szerinti lebontásban kell 
megadni.

Ezeket az adatokat a(z) […]/EU rendelet 
44. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott éves végrehajtási jelentések 
keretében kell benyújtani. Az adatokat a 
résztvevők reprezentatív mintája alapján, 
minden egyes prioritási tengely keretében 
össze kell gyűjteni. A minta belső 
érvényességét oly módon kell biztosítani, 
hogy az adatok a prioritási tengely szintjén 
általánosíthatók legyenek. A 
beavatkozások a férfiakra és nőkre 
gyakorolt hatásának értékeléséhez,
valamennyi adatot nemek szerinti 
lebontásban kell megadni.

Or. es

Módosítás 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont – 1 bekezdés
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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 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 és a beruházási prioritás várható 
eredményétől kell függjön, be kell 
mutatni, hogy a személyek vagy résztvevők 
25 év alattiak, 25–54 év közöttiek és 54 
évnél idősebbek*.

Or. en


