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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló 
573/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2019)0620),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 149. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-
0117/2019),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 18-i véleményére1, 

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0128/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja; 

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

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikkének (3) bekezdése a 
belső piac létrehozásához kapcsolódó 
célkitűzésként említi a többek között a 
teljes foglalkoztatottságon és a társadalmi 
haladáson alapuló fenntartható fejlődést.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 9. cikke az uniós politikák 
és tevékenységek meghatározása és 
végrehajtása során figyelembe veendő 
egyik célkitűzésként említi a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítását. A hálózatnak e tekintetben 
támogatnia kell az Uniót és a 
tagállamokat.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E hálózat célja az, hogy növelje az 
állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-
ek) kapacitását, hatékonyságát és 
eredményességét egy olyan platform 
biztosításával, amely lehetővé teszi az 
ÁFSZ-ek teljesítményének európai szintű 
összehasonlítását, a bevált gyakorlatok 

(2) E hálózat célja az, hogy 
modernizálja és megerősítse az állami 
foglalkoztatási szolgálatokat (ÁFSZ-ek) és 
azok kapacitását, szolgáltatásaik 
minőségét, hatékonyságát és 
eredményességét egy olyan platform 
biztosításával, amely lehetővé teszi az 
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azonosítását és egy kölcsönös tanulásra 
irányuló rendszer kialakítását. Ezenkívül 
több lehetőséget kíván biztosítani az 
ÁFSZ-eknek ahhoz, hogy a vonatkozó 
uniós szakpolitikai kezdeményezésekkel 
összhangban innovatív és tényeken 
alapuló szakpolitikákat dolgozzanak ki.

ÁFSZ-ek teljesítményének európai szintű 
összehasonlítását, a bevált gyakorlatok 
azonosítását és egy kölcsönös tanulásra 
irányuló rendszer kialakítását, azzal a 
céllal, hogy támogassa a tisztességes 
munkát és az inkluzív, fenntartható 
munkahelyeket. Ezenkívül több 
lehetőséget kíván biztosítani az ÁFSZ-
eknek ahhoz, hogy innovatív, jövőorientált 
és tényeken alapuló szakpolitikákat 
dolgozzanak ki, összhangban a vonatkozó 
uniós szakpolitikai kezdeményezésekkel, 
valamint az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke (3) bekezdésében 
meghatározott gazdasági, szociális és 
foglalkoztatási célkitűzésekkel.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hálózat kulcsfontosságú szerepet 
játszott a tagállamok közötti szorosabb 
együttműködés ösztönzésében az ÁFSZ-ek 
feladatkörébe tartozó területeken, valamint 
az ÁFSZ-ek korszerűsítésében és 
megerősítésében. Az 573/2014/EU 
határozat végrehajtásáról készült 
értékelés16 azt mutatja, hogy a hálózatnak 
pozitív hatása volt, valamint a különböző 
tevékenységek és tapasztalatok mérlegelése 
alapján levonja a tanulságokat.

(3) A hálózat kulcsfontosságú szerepet 
játszott a tagállamok közötti szorosabb 
együttműködés ösztönzésében az ÁFSZ-ek 
feladatkörébe tartozó területeken, valamint 
az ÁFSZ-ek korszerűsítésében és 
megerősítésében. Az 573/2014/EU 
határozat végrehajtásáról készült 
értékelés16 azt mutatja, hogy a hálózatnak 
pozitív hatása volt, valamint a különböző 
tevékenységek és tapasztalatok mérlegelése 
alapján levonja a tanulságokat. Ennek 
megfelelően a hálózat növelte kapacitását, 
és innovatív, tényeken alapuló 
intézkedéseket dolgozott ki a 
foglalkoztatáspolitikák végrehajtása 
érdekében.

__________________ __________________
16 Az SWD(2019) 1350 bizottsági 
szolgálati munkadokumentum.

16 Az SWD(2019) 1350 bizottsági 
szolgálati munkadokumentum.
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Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az eddig elért eredmények 
kiaknázása és az ÁFSZ-ek közötti 
együttműködés további előmozdítása 
érdekében azt az időszakot, amelyre a 
hálózatot létrehozták, 2027. december 31-
ig meg kell hosszabbítani.

(4) Az eddig elért eredmények 
kiaknázása és az együttműködés további 
előmozdítása érdekében, beleértve az 
ÁFSZ-kezdeményezések konszolidálását 
és kiterjesztését, és az ÁFSZ-ek 
modernizációját, azt az időszakot, amelyre 
a hálózatot létrehozták, 2027. december 
31-ig meg kell hosszabbítani.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hálózatnak erősítenie kell a 
tagjai közötti együttműködést, továbbá 
közös kezdeményezéseket kell kialakítania 
az ÁFSZ-ek valamennyi működési 
területéhez kapcsolódó információk és 
legjobb gyakorlatok cseréje, 
összehasonlító elemzések biztosítása és 
tanácsadás, valamint innovatív 
munkaerő-közvetítési kezdeményezések 
előmozdítása érdekében. Ezzel 
összefüggésben különös figyelmet kell 
fordítani az ÁFSZ-ek együttműködésére a 
szociális biztonsági rendszerek 
foglalkoztatással összefüggő 
koordinációja terén. E hálózat 
munkájának lehetővé kell tenni az összes 
ÁFSZ inkluzív, tényeken alapuló és 
teljesítményorientált összehasonlítását 
annak érdekében, hogy az ÁFSZ-ek 
tevékenységi területein meg lehessen 
határozni a bevált gyakorlatokat, 
hozzájárulva ezáltal a foglalkoztatási 
szolgáltatások jobb megtervezéséhez és 
végrehajtásához saját hatáskörükön belül. 
A hálózati kezdeményezéseknek javítaniuk 
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kell az ÁFSZ-ek hatékonyságát, és elő kell 
segíteniük a közpénzek hatékonyabb 
felhasználását.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A meghosszabbított működési idejű 
hálózatnak támogatnia kell a szociális 
jogok európai pillérének a végrehajtását, 
amelynek egyik alapelve a foglalkoztatás 
aktív támogatása. Hozzá kell járulnia 
továbbá a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlődési ENSZ-
menetrend 8. fenntartható fejlődési 
céljának megvalósításához azáltal, hogy 
elősegíti az inkluzív és fenntartható 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és 
a tisztességes munka mindenki számára 
történő biztosítását.

(5) A meghosszabbított működési idejű 
hálózatnak támogatnia kell a szociális 
jogok európai pillérének a végrehajtását, 
amelynek egyik alapelve a foglalkoztatás 
aktív támogatása. Meg kell továbbá 
könnyítenie a munkavállalók szabad 
mozgását és hozzá kell járulnia a 
körforgásos gazdasághoz és a fenntartható 
fejlődési ENSZ-menetrend fenntartható 
fejlődési céljai vonatkozó elveinek és 
célkitűzéseinek megvalósításához azáltal, 
hogy elősegíti az inkluzív és fenntartható 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és 
a tisztességes munka mindenki számára 
történő biztosítását.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hálózatnak folytatnia kell a többi 
munkaerőpiaci érdekelt féllel való 
együttműködést és kapcsolattartást a 
köztük lévő szinergiák előmozdítása 
céljából, és különösen a foglalkoztatás, a 
szociálpolitika, az oktatás és a képzés 
területén működő uniós szervekkel való 
együttműködést a konzisztens szakpolitikai 
keretek biztosítása érdekében.

(6) A hálózatnak folytatnia, fokoznia 
és erősítenie kell a többi főbb 
munkaerőpiaci érdekelt féllel való 
rendszeres és strukturált együttműködést 
és kapcsolattartást a köztük lévő szinergiák 
előmozdítása céljából, és különösen a 
foglalkoztatás, a szociálpolitika, a nemek 
közötti egyenlőség, az oktatás és a képzés 
területén működő uniós szervekkel, 
valamint a szociális partnerekkel, a 
foglalkoztatás és a szociális ügyek 
területén működő szolgáltatókkal, a 
kiszolgáltatott csoportokat képviselő 
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szervezetekkel és helyi és regionális 
hatóságokkal való együttműködést a 
szinergiák előmozdítása, a bevált 
gyakorlatok cseréje és a konzisztens 
szakpolitikai keretek biztosítása érdekében.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ÁFSZ-ek szerepét az 
álláskeresőknek és a vállalkozásoknak 
nyújtott hatékonyabb szolgáltatások terén 
megfelelően támogatni kell nemzeti és 
adott esetben regionális szinten, elegendő 
emberi erőforrást és pénzügyi támogatást 
biztosítva a személyzet képzéséhez és 
felszereléséhez. Az ÁFSZ-ek számára 
biztosítani kell az ahhoz szükséges 
forrásokat, hogy sikeresen kezelni tudják 
a gazdaság digitalizációját, a változó 
munkaritmusokat, beleértve a feltörekvő 
platformgazdaságokat, valamint a 
társadalmi és demográfiai változásokat.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A hálózatot és kezdeményezéseit az 
Európai Parlament és a Tanács által 
meghatározott előirányzatokon belül, 
adott esetben az Unió pénzügyi 
tervezésével összhangban kell 
finanszírozni.
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Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A hálózat által kidolgozott, illetve a 
kölcsönös tanulási tevékenységek során 
meghatározott, majd az egyes ÁFSZ-eken 
belül végrehajtott projektek céljára a 
megfelelő uniós programokból kell 
biztosítani a támogatást a tagállamok 
számára.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
573/2014/EU határozat
3 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E határozat célja a hálózat révén 
ösztönözni a tagállamok közötti 
együttműködést a foglalkoztatás terén az 
ÁFSZ-ek hatáskörébe tartozó területeken, 
az Unió foglalkoztatáspolitikáinak 
végrehajtásához való hozzájárulás 
érdekében. Ez elősegíti majd a szociális 
jogok európai pillérének és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósítását is, támogatva ezáltal az 
alábbiakat:

E határozat célja a hálózat révén 
ösztönözni a tagállamok közötti 
együttműködést a foglalkoztatás terén az 
ÁFSZ-ek hatáskörébe tartozó területeken, 
az Unió foglalkoztatáspolitikáinak és 
szociális politikáinak  végrehajtásához 
való hozzájárulás érdekében, támogatva 
ezáltal az alábbiakat:

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
573/2014/EU határozat
3 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 3. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„-a) a szociális jogok európai pillére 
elveinek, az új európai zöld megállapodás 
vonatkozó elveinek és célkitűzéseinek és 
az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósítása;”

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
573/2014/EU határozat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

Hatályos szöveg Módosítás

2b. A 3. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

a) a leginkább kiszolgáltatott 
helyzetben lévő, magas munkanélküliségi 
ráta jellemezte társadalmi csoportok, és 
köztük is különösen az idősebb 
munkavállalók és a foglalkoztatásban, 
oktatásban vagy képzésben részt nem vevő 
fiatalok (NEET-fiatalok);

„a) valamennyi kiszolgáltatott 
helyzetben lévő, magas munkanélküliségi 
ráta jellemezte társadalmi csoport, és 
köztük is különösen az idősebb 
munkavállalók és a foglalkoztatásban, 
oktatásban vagy képzésben részt nem vevő 
fiatalok (NEET-fiatalok), valamint a 
fogyatékossággal élő és többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülő 
személyek;”

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)
573/2014/EU határozat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

Hatályos szöveg Módosítás

2c. A 3. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

c) a munkaerőpiacok működésének „c) a munkaerőpiacok működésének és 



RR\1208789HU.docx 13/20 PE644.984v02-00

HU

javítása az EU-ban; befogadó jellegének javítása;”

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)
573/2014/EU határozat
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A 3. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) nemek közötti egyenlőség;”;

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 e pont (új)
573/2014/EU határozat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

Hatályos szöveg Módosítás

2e. A 3. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

d) a szakképzett munkaerő hiányának 
azonosítása, információk nyújtása a hiány 
mértékéről és helyéről, továbbá az 
álláskeresők készségeinek a munkaadók 
igényeivel való jobb összehangolása;

„d) a szakképzett munkaerő hiányának 
azonosítása, információk nyújtása a hiány 
mértékéről és helyéről, továbbá az 
álláskeresők készségeinek a munkaadók 
igényeivel való jobb összehangolása olyan 
eszközök révén, mint pl. a szakképzés;”

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 f pont (új)
573/2014/EU határozat
3 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2f. A 3. cikk (1) bekezdése a következő 
alponttal egészül ki:
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„ha) együttműködés és a bevált 
gyakorlatok cseréje a szociális biztonsági 
rendszerek foglalkoztatással kapcsolatos 
koordinációjával kapcsolatban;”

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 g pont (új)
573/2014/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

Hatályos szöveg Módosítás

2g. A 4. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában az i) alpont helyébe a következő 
szöveg lép:

i. hozzájárulás a munkanélküliség 
csökkentéséhez valamennyi korcsoport és a 
kiszolgáltatott csoportok viszonylatában;

„i. hozzájárulás a munkanélküliség 
csökkentéséhez valamennyi korcsoport, 
nem és a kiszolgáltatott csoportok 
viszonylatában;”

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 h pont (új)
573/2014/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2h. A 4. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja a következő ponttal egészül ki:
„iiia. pályaorientációs 
tanácsadás és képzés, különös tekintettel a 
jövőorientált, fenntartható 
munkahelyekre;”

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
573/2014/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárulás az ÁFSZ-ek 
korszerűsítéséhez és megerősítéséhez a 
legfontosabb területeken, összhangban az 
Unió foglalkoztatáspolitikáival, a szociális 
jogok európai pillérével és a fenntartható 
fejlődési célokkal;

c) hozzájárulás az ÁFSZ-ek 
korszerűsítéséhez és megerősítéséhez a 
legfontosabb területeken, összhangban az 
Unió foglalkoztatási és szociális 
politikáival, a szociális jogok európai 
pillérével, az Európai zöld 
megállapodással és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljaival, valamint a technológiai 
fejlődéssel, a változó munkaritmusokkal 
és a demográfiai változásokkal;

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
573/2014/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont

Hatályos szöveg Módosítás

3a. A 4. cikk (1) bekezdésének f) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

f) a hálózat munkamódszereire, 
elérendő eredményeire, illetve az 
összehasonlító ismeretszerzés 
bevezetésével kapcsolatos részletekre 
kiterjedő éves munkaprogramjának 
elfogadása és alkalmazása;

„f) a hálózat munkamódszereire, 
elérendő eredményeire, illetve az 
összehasonlító ismeretszerzés 
bevezetésével kapcsolatos részletekre 
kiterjedő éves munkaprogramjának, 
valamint terjesztési és együttműködési 
stratégiáinak elfogadása és alkalmazása;”;

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)
573/2014/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont

Hatályos szöveg Módosítás

3b. A 4. cikk (1) bekezdésének g) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

g) a NEET-fiatalok azonosításával, 
valamint azon kezdeményezések 

„g) a munkaerőpiacon kiszolgáltatott 
csoportok, például a tartósan 
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kidolgozásával kapcsolatos helyes 
gyakorlat népszerűsítése és megosztása, 
amelyek célja annak biztosítása, hogy e 
fiatalok megszerezzék a munkaerőpiacra 
való belépéshez és a piacon maradáshoz 
szükséges készségeket.

munkanélküliek, a fogyatékossággal élő 
munkavállalók és a NEET-fiatalok 
azonosítása, valamint a munkaerő-piaci 
integrációjukkal kapcsolatos bevált 
gyakorlatok előmozdítása és megosztása, 
ideértve szükség esetén a készségek 
elsajátítására irányuló kezdeményezéseket 
is.”

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
573/2014/EU határozat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk

Együttműködés Együttműködés

A hálózat fejleszti az együttműködést a 
kapcsolódó munkaerőpiaci érdekeltekkel, 
köztük más foglalkoztatási szolgáltatókkal, 
valamint adott esetben a foglalkoztatás, a 
szociálpolitika, az oktatás és a képzés 
területén működő uniós ügynökségekkel, a 
szociális partnerekkel, a munkanélküliek 
vagy a veszélyeztetett csoportok 
érdekképviseleti szervezeteivel, a 
foglalkoztatás területén működő nem 
kormányzati szervezetekkel, valamint a 
regionális és helyi hatóságokkal azáltal, 
hogy bevonja őket a hálózat releváns 
tevékenységeibe és üléseibe, és 
információ-, illetve adatcserét folytat 
velük.

A hálózat fejleszti az együttműködést a 
kapcsolódó munkaerőpiaci érdekeltekkel, 
köztük más foglalkoztatási és szociális 
szolgáltatókkal és a szociális partnerekkel, 
valamint adott esetben a harmadik 
országok megfelelő állami foglalkoztatási 
szolgálataival, a foglalkoztatás, a 
szociálpolitika, a nemek közti egyenlőség, 
az oktatás és a képzés területén működő 
uniós ügynökségekkel, a munkanélküliek 
vagy a veszélyeztetett csoportok 
érdekképviseleti szervezeteivel, az 
egyenlőség előmozdításával foglalkozó 
szervekkel, szakképzési szervezetekkel, a 
foglalkoztatás és a méltányos átállás 
területén működő nem kormányzati 
szervezetekkel, valamint a regionális és 
helyi hatóságokkal azáltal, hogy bevonja 
őket a hálózat releváns tevékenységeibe és 
üléseibe, és információ-, illetve adatcserét 
folytat velük.
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Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
573/2014/EU határozat
6 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

4a. A 6. cikk (5) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

(5) Az Irányító Testület munkáját egy, 
a Bizottság által biztosított és a 
Bizottságon belül működő titkárságnak kell 
segítenie. A titkárságnak az elnökkel és az 
alelnökökkel együttműködésben elő kell 
készítenie az Irányító Testület üléseit, 
valamint el kell készítenie a hálózat éves 
munkaprogramját és éves jelentését. A 
titkárságnak szorosan együtt kell működnie 
az EMCO titkárságával.

„(5) Az Irányító Testület munkáját egy, 
a Bizottság által biztosított és a 
Bizottságon belül működő titkárságnak kell 
segítenie. A titkárságnak az elnökkel és az 
alelnökökkel együttműködésben elő kell 
készítenie az Irányító Testület üléseit, 
valamint el kell készítenie a hálózat éves 
munkaprogramját és éves jelentését. A 
kezdeményezéseknek a hálózat és az 
EMCO közötti összehangolása érdekében 
a titkárságnak szorosan együtt kell 
működnie az EMCO titkárságával.”

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
573/2014/EU határozat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk 7. cikk

Pénzügyi támogatás Pénzügyi támogatás

Az e határozat végrehajtásához szükséges 
alapvető forrásokat a következő, a 2021 és 
2027 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi kerettel összhangban kell 
rendelkezésre bocsátani szükség szerint, 
éves előirányzatait pedig a pénzügyi keret 
korlátain belül az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak kell engedélyeznie.

Az e határozat végrehajtásához szükséges 
alapvető forrásokat a következő, a 2021 és 
2027 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi kerettel összhangban kell 
rendelkezésre bocsátani, éves 
előirányzatait pedig a pénzügyi keret 
korlátain belül az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak kell engedélyeznie.

Módosítás 27
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
573/2014/EU határozat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk 10. cikk

Felülvizsgálat Felülvizsgálat

A Bizottság 2026 szeptemberéig értékelést 
nyújt be e határozat végrehajtásáról az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

A Bizottság 2026 szeptember 30-ig 
értékelő jelentést nyújt be e határozat 
végrehajtásáról az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának. A jelentésnek ki kell 
terjednie többek között annak 
értékelésére, hogy a hálózat milyen 
mértékben járult hozzá a 3. cikkben 
meghatározott célok megvalósításához. 
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