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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
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 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

Indokolás

Az ESZA-nak a kijelölt négy tematikus célkitűzés megvalósításával hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégia végrehajtásához.
Az Európai Bizottság által javasolt tematikus koncentrációnak rugalmassággal kell 
párosulnia, hogy az ESZA-támogatásokat az egyes államok és régiók sajátos szükségleteihez 
lehessen igazítani, biztosítva ezáltal a források hatékony felhasználását.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 3

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

1. Az ESZA célja a magas szintű 
foglalkoztatás ösztönzése, több és minden 
szempontból minőségi munkahelyek 
megteremtésének elősegítése, a 
munkavállalók földrajzi és foglalkozási 
mobilitásának támogatása, a technológiai 
változásokhoz és a munkaerőpiac 
fejlődéséhez való alkalmazkodás 
képességének erősítése a munkavállalók 
körében, az oktatás és képzés magas 
színvonalának elősegítése, a nemek közötti 
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társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához.

egyenlőség, az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség biztosítása, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése; ezáltal az ESZA 
hozzájárul a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos 
európai uniós prioritások 
megvalósításához. Az ESZA valamennyi 
tevékenységének vezérelve a nemzeti, 
regionális és helyi szinten tapasztalható 
társadalmi egyenlőtlenségek és 
foglalkoztatottsági különbségek 
csökkentése.

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 4

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 

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 migránsokat, az aktív 
időskorúakat, a fogyatékossággal élőket, 
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 
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szociálpolitika területén. jó kormányzást és a reformok végrehajtását 
különösen a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika területén. 

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii) a fiatalok, elsősorban a nem dolgozó és 
nem tanuló fiatalok aktív, fenntartható és 
tartós munkaerő-piaci integrációja

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iv. a nemek tényleges egyenlőségének 
biztosítása, a munka és a családi- és 
magánélet összeegyeztetése; 

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

v. a munkavállalók, vállalkozások és 
vállalkozók alkalmazkodása – aktív, 
megelőző intézkedések révén – a 
technológiai és a munkaerő-piaci 
változásokhoz, különösen azokban a 
régiókban, amelyekre jellemző a 
vállalkozások és ágazatok 
szerkezetátalakulása, valamint a 
vállalkozások bezárása vagy 
tevékenységeik áthelyezése;

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vii. a munkaerő-piaci intézmények 
modernizációja és erősítése, beleértve a 
munkavállalók transznacionális földrajzi 
mobilitását ösztönző tevékenységeket, a 
munkaerő-piacok határokon átnyúló 
integrációját, a szakmai készségek és 
szakképesítések elismerését, valamint az
Eures-hálózat tevékenységeinek 
megerősítését.
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Or. es

Indokolás

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

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) Az oktatásba, készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba való beruházás –
az érintett közösségek igényeire és
sajátosságaira szabott módon – a 
következők révén:

Or. es

Indokolás

Az ESZA-nak támogatnia kell, hogy az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó 
tanulásba való beruházás az érintett közösségek szükségleteinek és sajátosságainak megfelelő 
módon valósuljon meg, biztosítva ezáltal a források hatékony felhasználását.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, 
a munkavállalók készségeinek és 
kompetenciáinak naprakésszé tétele, 
továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez és fejlődéshez való jobb 
igazítása; mindez a vállalkozói oktatás 
megerősítésével és olyan intézkedésekkel 
érhető el, amelyek elősegítik az iskolai 
oktatás, a szakképzés és a munkaerőpiac 
közötti átmenetet, különös figyelmet 
fordítva a fiatalok, a tartós 
munkanélküliek és az idős munkavállalók 
képzésére, ez utóbbiak esetében azért, 
hogy megtarthassák munkahelyeiket és 
emellett aktív időskori életet élhessenek.

Or. es

Indokolás

Az ESZA-nak támogatnia kell, hogy az oktatási és képzési rendszerek a munkaerőpiac 
igényeihez igazodjanak, és különös figyelmet kell fordítania az iskolai oktatás, a szakképzés és 
a munkaerőpiac közötti átmenetre, valamint a leghátrányosabb helyzetű közösségek – mint a 
fiatalok, a tartós munkanélküliek és az idős munkavállalók – igényeire.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. aktív befogadás i. a leginkább hátrányos helyzetű 
közösségek aktív társadalmi és munkaerő-
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piaci befogadása

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a társadalom peremére szorult 
közösségek – például a romák – teljes 
társadalmi és munkaerő-piaci integrációja

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a migráns munkavállalók munkaerő-
piaci és társadalmi integrációja;

Or. es

Indokolás
Az ESZA tevékenységeinek a migráns munkavállalók társadalmi és munkaerő-piaci 
integrációját kell céloznia.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – i alpont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a beruházási prioritás csak azon 
tagállamok területén alkalmazandó, 
amelyek legalább egy, a(z) […]/EU 
rendelet 82. cikke (2) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott NUTS 2 szintű 
régióval rendelkeznek, a Kohéziós Alap 
támogatására jogosultak, vagy jelentős 
munkanélküliséggel küzdenek; ennek 
célja, hogy olyan intézkedések 
szülessenek, amelyek az intézményi 
kapacitás növelése, valamint a 
közigazgatás és a közszolgáltatások 
hatékonyságának javításával 
hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez.

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Indokolás

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

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 18

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

Or. es
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Indokolás

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

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A helyi és regionális 
önkormányzatoknak, a szociális 
partnereknek és más érdekelt feleknek –
különösen a nem kormányzati 
szervezeteknek – az operatív programok 
végrehajtásába történő, a(z) […]/EU 
rendelet 5. cikkében említett bevonása a(z) 
[…]/EU rendelet 108. és 109. cikkében 
meghatározott technikai segítségnyújtás 
és a(z) […]/EU rendelet 113. cikkének 
(7) bekezdésében meghatározott globális 
támogatások formájában történhet. Ebben 
az esetben az operatív program keretében 
meg kell jelölni a program globális 
támogatás által érintett részét, beleértve a 
különböző prioritási tengelyek keretében 
juttatott pénzügyi támogatások indikatív 
elosztását.

Or. es

Indokolás

Az ESZA-nak elő kell segítenie a helyi és regionális önkormányzatok, a szociális partnerek és 
más érdekelt felek, konkrétan a nem kormányzati szervezetek bevonását az operatív 
programok végrehajtásába, akár globális támogatásokhoz való hozzáférés, akár technikai 
segítségnyújtás révén.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Annak érdekében, hogy a(z) […]/EU 
rendelet 5. cikke értelmében ösztönözzék a 
szociális partnerek megfelelő részvételét az 
ESZA által támogatott programok 
előkészítésében, végrehajtásában, nyomon 
követésében és értékelésében, az operatív 
program irányító hatóságai ESZA-
forrásokat különítenek el a kapacitásépítő 
intézkedések számára és azokon belül 
képzésekre, hálózatépítési intézkedésekre, 
a szociális párbeszéd erősítésére, valamint 
a szociális partnerek közös 
tevékenységeire.

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Annak érdekében, hogy a(z) […]/EU 
rendelet 5. cikke értelmében ösztönözzék a 
nem kormányzati szervezeteknek az ESZA 
által támogatott, elsősorban a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség és 
az esélyegyenlőség területén zajló 
programok előkészítésében, 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében való megfelelő részvételét és 



PA\901888HU.doc 15/21 PE486.225v02-00

HU

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

az azokhoz való hozzáférését, az operatív 
program irányító hatóságai ESZA-
forrásokat különítenek el a nem 
kormányzati szervezetek kapacitásépítési 
tevékenységei számára.

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 22

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 
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 különítenek el.

Or. es

Indokolás

Az ESZA-nak biztosítania kell a kisebb helyi önkormányzatok – elsősorban a ritkábban lakott, 
vidéki területek önkormányzatainak – részvételét az ESZA által támogatott programok 
előkészítésében, végrehajtásában, nyomon követésében és értékelésében.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok és a Bizottság, különösen 
azzal a céllal, hogy fokozzák a nők 
foglalkoztatásban való hatékony és tartós
részvételét és elősegítsék – legfőképpen a 
szülési szabadságot és az eltartott 
személyekről való gondoskodást követően 
– munkaerő-piaci beilleszkedésüket,
csökkentsék a nemek szerinti munkaerő-
piaci szegregációt és a férfiak és nők 
közötti bérkülönbségeket, felszámolják a 
nemekhez kötődő sztereotípiákat az 
oktatásban és képzésben, továbbá hogy 
biztosítsák a munka és a családi- és 
magánélet összeegyeztethetőségét mindkét 
nem számára, különös figyelemmel az 
eltartottakról gondoskodó személyekre, 
illetve – egyéb intézkedések mellett –
elősegítve a munkahelyi óvodák 
létesítését, 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. es

Indokolás

Az ESZA-nak elő kell mozdítania a nők foglalkoztatásban való hatékony és tartós részvételét; 
ezért olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek elősegítik a nők munkaerő-piaci 
beilleszkedését, különösen a szülési szabadságot és az eltartott személyekről való 
gondoskodást követően, továbbá biztosítják a munka és a családi- és magánélet 
összeegyeztethetőségét. Különös figyelmet kell fordítani ezenkívül a nők és a férfiak közötti 
bérkülönbségek csökkentésére.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

Az ESZA-nak az esélyegyenlőség előmozdítása mellett a megkülönböztetés elleni küzdelem 
fokozása és a sokféleség elfogadásának elősegítése érdekében is fel kell lépnie. Ezenfelül 
különös figyelmet kell fordítani a többszörös megkülönböztetésben részesülő közösségekre. 
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A Bizottság – mindenekelőtt az 
egymástól való tanulás támogatása, 
hálózatok létrehozása és a bevált 
gyakorlatok és módszerek terjesztése által 
– elősegíti a társadalmi innováció terén 
folytatott kapacitásépítést. Emellett 
gondoskodik az ESZA társadalmi 
innovációs tevékenységei és az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programja keretében indított 
tevékenységek koherenciájáról és 
komplementaritásáról.

Or. es
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Indokolás

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

Módosítás 27

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. Az e rendelet II. mellékletében szereplő 
listáról a tagállamok kiválaszthatják a 
transznacionális együttműködés témáit, az 
egyéb, esetlegesen érdeklődésre számot 
tartható témák sérelme nélkül.

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ESZA-támogatások 
hatékonyságának maximalizálása céljából 
az operatív programok keretében az 
Európai Unióról szóló szerződés 174. és 
349. cikkének megfelelően – adott esetben 
– figyelembe kell venni a leghátrányosabb 
helyzetű régiókat és településeket, így a 
legkülső régiókat, az északi régiókat, a 
szigeti, hegyi és határ menti régiókat, 
valamint a hátrányos helyzetű városi 
övezeteket, a hanyatló vidéki területeket és 
a vállalkozások elvándorlásától különösen 
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sújtott területeket. 

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A nemzeti szinten elkülönített ESZA-
források legalább 5 %-át a fenntartható 
helyi fejlesztésre irányuló olyan integrált 
intézkedésekre kell fordítani, amelyek 



PA\901888HU.doc 21/21 PE486.225v02-00

HU

irányítása a(z) […]/2012/EU rendelet 
[CPR] 99. cikkében említett integrált 
területi beruházásokon keresztül a 
községek feladata.

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 31

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 vagy 
mikrohitelekkel támogathatja.

Or. es

Indokolás

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


