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Módosítás 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

Text proposed by the Commission Módosítás

(1a) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke szerint 
szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális védelem biztosítására, 
a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés 
és az emberi egészség védelmének magas 
szintjére vonatkozó követelményeket. A 
hálózatnak támogatnia kell a 
tagállamokat és az Uniót olyan 
foglalkoztatáspolitikák és intézkedések 
kidolgozásában, amelyek célja a 
társadalmi igazságosság és a szociális 
védelem legmagasabb szintjének elérése, 
valamint a társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés valamennyi formája 
elleni küzdelem.

Or. it

Módosítás 18
Mounir Satouri

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke az 
uniós politikák és tevékenységek 
meghatározása és végrehajtása során 
figyelembe veendő egyik célkitűzésként 
említi a foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítását. Az ÁFSZ-ek hálózatának 
az EUMSZ 9. cikkére kell alapoznia 
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munkáját.

Or. en

Módosítás 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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 
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.

(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 
azonosítását és egy kölcsönös tanulásra 
irányuló rendszer kialakítását. Célja, hogy 
több lehetőséget biztosítson az ÁFSZ-ek 
számára, hogy hozzájáruljanak az 
Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 
3. cikkében említett, a teljes 
foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra vonatkozó célkitűzések 
megvalósításához, előmozdítva az 
összhangot a vonatkozó uniós szakpolitikai 
kezdeményezések célkitűzéseivel, valamint 
a tagállamok és az Unió arra irányuló 
erőfeszítéseivel, hogy javítsák az 
összehangolt foglalkoztatási stratégiát és 
innovatív, tényeken alapuló szakpolitikákat 
dolgozzanak ki.

Or. it

Módosítás 20
Stefania Zambelli

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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 
azonosítását és egy kölcsönös tanulásra 
irányuló rendszer kialakítását. Ezenkívül 
több lehetőséget kíván biztosítani az 
ÁFSZ-ek számára ahhoz, hogy innovatív 
és tényeken alapuló szakpolitikákat 
dolgozzanak ki.

Or. it

Módosítás 21
Mounir Satouri

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 
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.

(2) E hálózat célja az, hogy növelje az 
állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-
ek) kapacitását, szolgáltatásaik minőségét, 
hatékonyságát és eredményességét egy 
olyan platform biztosításával, amely 
lehetővé teszi az ÁFSZ-ek 
teljesítményének európai szintű 
összehasonlítását, a bevált gyakorlatok 
azonosítását és egy kölcsönös tanulásra 
irányuló rendszer kialakítását, azzal a 
céllal, hogy aktívan támogassa a minőségi 
foglalkoztatást, a tisztességes és inkluzív 
munkát, valamint az olyan nagy 
foglalkoztatási potenciállal rendelkező 
területeket, mint például a zöld 
munkahelyek ágazata. Ezenkívül több 
lehetőséget kíván biztosítani az ÁFSZ-
eknek ahhoz, hogy a vonatkozó uniós 
szakpolitikai kezdeményezésekkel 
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összhangban innovatív és tényeken alapuló 
szakpolitikákat dolgozzanak ki.

Or. en

Módosítás 22
Sara Skyttedal

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 
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.

(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 
azonosítását és egy kölcsönös tanulásra 
irányuló rendszer kialakítását, azzal a 
céllal, hogy támogassa a foglalkoztatást és 
hosszú távon a fenntartható 
munkahelyeket. Ezenkívül több 
lehetőséget kíván biztosítani az ÁFSZ-
eknek ahhoz, hogy a vonatkozó uniós 
szakpolitikai kezdeményezésekkel 
összhangban innovatív és tényeken alapuló 
szakpolitikákat dolgozzanak ki.

Or. en

Módosítás 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

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 

(2) E hálózat célja az, hogy 
korszerűsítse az állami foglalkoztatási 
szolgálatokat (ÁFSZ-ek), valamint növelje 
kapacitásukat, hatékonyságukat és 
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biztosításával, amely lehetővé teszi az 
ÁFSZ-ek teljesítményének európai szintű 
összehasonlítását, a bevált gyakorlatok 
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.

eredményességüket egy olyan platform 
biztosításával, amely lehetővé teszi az 
ÁFSZ-ek teljesítményének európai szintű 
összehasonlítását, a bevált gyakorlatok 
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, jövőorientált és 
tényeken alapuló szakpolitikákat 
dolgozzanak ki.

Or. en

Módosítás 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 értékelés 
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 értékelés 
azt mutatja, hogy a hálózatnak pozitív 
hatása volt, valamint a különböző 
tevékenységek és tapasztalatok mérlegelése 
alapján levonja a tanulságokat. A jogi 
legitimitás megszerzésével az állami 
foglalkoztatási szolgálatok európai 
hálózata 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.

Or. pl
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Módosítás 25
Stefania Zambelli

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A hálózat hatékonyabbá tétele 
érdekében a szolgáltatások teljes körű 
digitalizálása és a személyzet megfelelő 
képzése révén egyidejűleg át kell alakítani 
az állami foglalkoztatási központokat.

Or. it

Módosítás 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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, az ÁFSZ-kezdeményezések 
kiterjesztése, megerősítése és 
megszilárdítása, az állami foglalkoztatási 
szolgálatok korszerűsítése, valamint 
hatékony és harmonikus működésük 
lehetővé tétele érdekében azt az időszakot, 
amelyre a hálózatot létrehozták, 2027. 
december 31-ig meg kell hosszabbítani.

Or. pl

Módosítás 27
Mounir Satouri

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kiaknázása és az ÁFSZ-ek közötti 
együttműködés további előmozdítása 
érdekében a hálózatnak állandó 
struktúrává kell válnia.

Or. en

Indokolás

Az ÁFSZ-ek hálózatának állandóvá kell válnia mindaddig, amíg az EU úgy nem dönt, hogy 
már nincs rá szükség. A fejlesztések és kiigazítások továbbra is lehetségesek, de az állandó 
struktúra lehetővé teszi a hosszabb távú stratégiai tervezést.

Módosítás 28
Jeroen Lenaers

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hálózatnak erősítenie kell a 
tagjai közötti együttműködést, továbbá ki 
kell alakítania közös kezdeményezéseket 
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 ellátások exportja terén. E 
hálózat létrehozása lehetővé teszi 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 
kell az ÁFSZ-ek hatékonyságát, és elő kell 
segíteniük a közpénzek hatékonyabb 
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felhasználását. A hálózatnak együtt kell 
működnie a foglalkoztatási 
szolgáltatásokat nyújtó egyéb 
szervezetekkel is.

Or. nl

Módosítás 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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) Az európai zöld megállapodásról 
szóló, 2019. december 11-i közleményében 
a Bizottság újrafogalmazza az 
éghajlatváltozás okozta problémák új 
alapokon történő kezelése iránti 
elkötelezettségét, megállapítva, hogy 
valamennyi uniós fellépésnek és 
szakpolitikának hozzá kell járulnia az 
európai zöld megállapodás célkitűzéseinek 
eléréséhez. A meghosszabbított működési 
idejű hálózatnak ezért meg kell erősítenie 
azokat a foglalkoztatási intézkedéseket és 
szakpolitikákat, amelyek hozzájárulnak az 
európai zöld megállapodás 
megvalósításához azáltal, hogy elősegítik 
a klímasemleges körforgásos gazdaságra 
való átállás felgyorsítását, és ezt az 
átállást mindenki számára méltányossá és 
befogadóvá teszik, törekedve a teljes 
foglalkoztatottság és a megfelelő fizetést 
nyújtó tisztességes munka biztosítására, és 
minden esetben a szegénység elleni 
védelemre, valamint a környezeti 
fenntarthatóság és a munkahelyi egészség 
és biztonság előmozdítására. A 
meghosszabbított működési idejű 
hálózatnak támogatnia kell a szociális 
jogok európai pillérének a végrehajtását is, 
amelynek egyik alapelve a foglalkoztatás 
aktív támogatása, hozzá kell járulnia 
továbbá a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlődési ENSZ-
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menetrend fenntartható fejlődési céljainak 
eléréséhez, különösen a 8. fenntartható 
fejlődési cél megvalósításához.

Or. it

Módosítás 30
Stefania Zambelli

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 hozzá kell járulnia a nemzeti 
foglalkoztatáspolitikák végrehajtásához, 
az inkluzív és fenntartható gazdasági 
növekedéshez, valamint a foglalkoztatás és 
a tisztességes munka minden polgár 
számára történő biztosításához.

Or. it

Módosítás 31
Sara Skyttedal

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-

(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-
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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.

menetrend 8. fenntartható fejlődési 
céljának megvalósításához azáltal, hogy 
elősegíti az inkluzív és fenntartható 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, a 
tisztességes munka mindenki számára 
történő biztosítását, a strukturális 
munkaerőhiány leküzdését, valamint a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkönnyítését.

Or. en

Módosítás 32
Mounir Satouri

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. 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, valamint a zöld 
gazdaságra való, társadalmi szempontból 
méltányos átállást.

Or. en

Módosítás 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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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 a továbbiakban még 
szorosabban együtt kell működnie a többi 
munkaerőpiaci érdekelt féllel a köztük lévő 
szinergiák előmozdítása céljából, 
különösen a foglalkoztatás, a 
szociálpolitika, a nemek közötti 
egyenlőség, az oktatás és a képzés területén 
működő uniós szervekkel, a 
munkanélkülieket és a kiszolgáltatott 
csoportokat képviselő szervezetekkel, az 
egyenlőséggel foglalkozó szervekkel, a 
foglalkoztatás, az emberi jogok és a 
méltányos átállás terén tevékenykedő nem 
kormányzati szervezetekkel, valamint a 
szociális partnerekkel, a szinergiák 
előmozdítása és adott esetben a 
konzisztens szakpolitikai keretek 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

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 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. Az 
álláskeresők igényeinek jobb kielégítése 
érdekében fokozni kell az ÁFSZ-ek és más 
szociális és foglalkoztatási szolgáltatók 
közötti szisztematikusabb és 
strukturáltabb együttműködést.
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Or. en

Módosítás 35
Anne Sander

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 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, a 
szociális partnerekkel, valamint a helyi és 
regionális hatóságokkal való 
együttműködést, a szinergiák és a bevált 
gyakorlatok cseréjének előmozdítása, 
valamint a munkaerőpiaci igényekhez 
igazodó, konzisztens szakpolitikai keretek 
biztosítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 36
Sara Skyttedal

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 kell a többi 
munkaerőpiaci érdekelt féllel való 
együttműködést és kapcsolattartást a 
köztük lévő szinergiák előmozdítása 
céljából, és különösen a magán és egyéb 
foglalkoztatási szolgálatok, valamint a 
foglalkoztatás, a szociálpolitika, az oktatás 
és a képzés területén működő uniós 
szervekkel való együttműködést a 
konzisztens szakpolitikai keretek 
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biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 37
Stefania Zambelli

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 kell a 
valamennyi munkaerőpiaci érdekelt féllel 
való együttműködést és kapcsolattartást a 
köztük lévő szinergiák előmozdítása 
céljából, lépéseket kell tennie a kereslet és 
a kínálat összehangolása, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
munkaerőpiacok a lehető 
legátláthatóbbak legyenek és 
hatékonyabban működjenek.

Or. it

Módosítás 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ÁFSZ-eknek az 
álláskeresőknek és a vállalatoknak 
nyújtott hatékonyabb szolgáltatások 
biztosításában betöltött szerepét nemzeti 
szinten megfelelően támogatni kell, 
elegendő emberi erőforrással és pénzügyi 
támogatással a személyzet képzéséhez, 
valamint az olyan informatikai és műszaki 
berendezésekhez, amelyek a digitalizáció, 
a változó munkavégzési módok, többek 
között a terjedőben lévő 
platformgazdaság, valamint a társadalmi 
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és demográfiai fejlemények által 
biztosított lehetőségekhez és az általuk 
támasztott kihívásokhoz kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 39
Mounir Satouri

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A hálózatnak nyújtott uniós 
pénzügyi támogatást a 2021 és 2027 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretnek megfelelően kell rendelkezésre 
bocsátani.

(7) A hálózatnak nyújtandó uniós 
pénzügyi támogatást rendelkezésre kell 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 40
Mounir Satouri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Létrejön az állami foglalkoztatási 
szolgálatok (ÁFSZ-ek) egész Unióra 
kiterjedő hálózata (a továbbiakban: a 
hálózat) a 2027. december 31-ig tartó 
időszakra.

Létrejön az állami foglalkoztatási 
szolgálatok (ÁFSZ-ek) egész Unióra 
kiterjedő hálózata (a továbbiakban: a 
hálózat). Az Európai Parlament és a 
Tanács a 10. cikkben említett bizottsági 
értékelések fényében felülvizsgálja a 
hálózat létrehozását.

Or. en
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Módosítás 41
Mounir Satouri

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 foglalkoztatás- és 
szociálpolitikáinak végrehajtásához való 
hozzájárulás érdekében.

Or. en

Módosítás 42
Stefania Zambelli

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, a 
nemzeti foglalkoztatáspolitikák 
végrehajtásához való hozzájárulás 
érdekében, támogatva ezáltal az alábbiakat:

Or. it
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Módosítás 43
Ádám Kósa

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 
végrehajtásához való hozzájárulás 
érdekében, támogatva ezáltal az 
alábbiakat:”

Or. hu

Módosítás 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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 foglalkoztatáspolitikái 
végrehajtásának támogatása, a szociális 
jogok európai pillérének megvalósítása, az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
elérése, valamint a klímasemleges 
körforgásos gazdaságra való gyors, 
méltányos és inkluzív átállás érdekében, 
támogatva ezáltal az alábbiakat:”
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Or. it

Módosítás 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

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 
végrehajtásához való hozzájárulás 
érdekében. Ez elősegíti majd a szociális 
jogok európai pillére elveinek 
megvalósítását és az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljai, különösen az 1., 4., 5., 8., 
10. és a 13. fenntartható fejlődési cél, 
valamint az európai zöld megállapodás 
elérését is, támogatva ezáltal az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 46
Sara Skyttedal

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 

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 
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jogok európai pillérének és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósítását is, támogatva ezáltal az 
alábbiakat:

jogok európai pillére vonatkozó elveinek 
és céljainak, valamint az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósítását is, támogatva ezáltal az 
alábbiakat:

Or. en

Módosítás 47
Jordi Cañas

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

Hatályos szöveg Módosítás

2a. 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 személyek, 
különösen azok a nők és lányok, akik 
mind nemük, mind fogyatékosságuk 
alapján halmozott és interszekcionális 
megkülönböztetéssel szembesülnek;”

Or. en

Módosítás 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

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

2a. 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 személyek;

Or. en

Módosítás 49
Mounir Satouri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 3. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„aa) a szociális jogok európai 
pillérének, az új európai zöld 
megállapodásnak és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak 
megvalósítása;”

Or. en

Módosítás 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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



PE646.959v02-00 22/36 AM\1198085HU.docx

HU

Hatályos szöveg Módosítás

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

b) tisztességes és fenntartható munka; b) tisztességes és fenntartható munka, 
amely garantálja az egyének gazdasági és 
szociális jogainak teljes körű tiszteletben 
tartását, az átfogó környezetvédelmet, 
valamint a munkahelyi egészséget és 
biztonságot;

Or. it

Módosítás 51
Mounir Satouri

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

Hatályos szöveg Módosítás

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

c) a munkaerőpiacok működésének 
javítása az EU-ban;

„c) a munkaerőpiacok működésének és 
befogadó jellegének javítása;”

Or. en

Módosítás 52
Sara Skyttedal

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

Hatályos szöveg Módosítás

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

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

azonosítása, információk nyújtása a hiány 
mértékéről és helyéről, továbbá az 
álláskeresők készségeinek a munkaadók 
igényeivel való jobb összehangolása a 
munkáltatóorientált szakképzés révén;”

Or. en

Módosítás 53
Mounir Satouri

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

Hatályos szöveg Módosítás

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

f) tisztességes alapon megvalósuló 
fokozott önkéntes földrajzi és 
foglalkoztatási célú mobilitás a konkrét 
munkaerő-piaci igények kielégítése 
érdekében;

„f) egyéni alapon megvalósuló 
fokozott önkéntes földrajzi és 
foglalkoztatási célú mobilitás a tisztességes 
munka iránti igények kielégítése 
érdekében;”

Or. en

Módosítás 54
Jeroen Lenaers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 4. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„-a) „az ÁFSZ-ek közötti 
együttműködés és a bevált gyakorlatok 
cseréjének előmozdítása a szociális 
ellátások exportja tekintetében;”
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Or. nl

Módosítás 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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

Hatályos szöveg Módosítás

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

i. hozzájárulás a munkanélküliség 
csökkentéséhez, minden korcsoport és a 
veszélyeztetett csoportok viszonylatában;

„i. hozzájárulás a munkanélküliség 
csökkentéséhez, minden korcsoport, nem 
és minden veszélyeztetett csoport 
viszonylatában;”

Or. en

Módosítás 56
Mounir Satouri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
573/2014/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

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, megkönnyítve a 
teljes foglalkoztatottságra és a társadalmi 
haladásra vonatkozó uniós célkitűzések 
elérését, a foglalkoztatáspolitikák és e 
célkitűzések összhangját, a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtását, a 
fenntartható fejlődési célok elérését, 
valamint a klímasemleges körforgásos 
gazdaságra való gyors, méltányos és 
inkluzív átállás megvalósítását;

Or. it

Módosítás 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
573/2014/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

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 az 
Unió foglalkoztatáspolitikáiban 
azonosított legfontosabb területeken, 
figyelembe véve a szociális jogok európai 
pillérét, a fenntartható fejlődési célokat, az 
európai zöld megállapodást, valamint a 
digitalizáció, a változó munkavégzési 
módok – többek között a terjedőben lévő 
platformgazdaság –, továbbá a társadalmi 
és demográfiai fejlemények jelentette 
lehetőségeket és kihívásokat;

Or. en
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Módosítás 59
Anne Sander

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
573/2014/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

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 foglalkoztatáspolitikáival, a szociális 
jogok európai pillérével és a fenntartható 
fejlődési célokkal, valamint figyelembe 
véve a technológiai és demográfiai 
fejlemények, a munka világának 
alakulása és a szükséges kompetenciák 
által támasztott kihívásokat;”

Or. fr

Módosítás 60
Mounir Satouri

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
573/2014/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

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, tekintettel az 
Unió foglalkoztatáspolitikáira, a szociális 
jogok európai pillérére és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaira, valamint a 
technológiai fejlődéssel, a munka változó 
világával, a zöld munkahelyekkel, a 
munkanélküliség megelőzésével, valamint 
az álláskeresők jobb befogadásával és 
célzott támogatásával kapcsolatos 
kihívásokra;

Or. en



AM\1198085HU.docx 27/36 PE646.959v02-00

HU

Módosítás 61
Sara Skyttedal

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
573/2014/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

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, észszerűsítéséhez és 
megerősítéséhez a legfontosabb 
területeken, összhangban az Unió és a 
tagállamok foglalkoztatáspolitikáival, a 
szociális jogok európai pillérével és a 
fenntartható fejlődési célokkal, valamint a 
digitalizációval, a globalizációval és a 
munka változó világával kapcsolatos 
kihívásokkal és lehetőségekkel;

Or. en

Módosítás 62
Stefania Zambelli

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
573/2014/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

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 a 
nemzeti foglalkoztatáspolitikákkal;

Or. it
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Módosítás 63
Mounir Satouri

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

Hatályos szöveg Módosítás

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

g) a NEET-fiatalok azonosításával, 
valamint azon kezdeményezések 
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.

„g) a tartósan munkanélküliek és a 
fogyatékossággal élő munkavállalók 
munkaerő-piaci integrációjával, a NEET-
fiatalok azonosításával és támogatásával, 
valamint azon kezdeményezések 
kidolgozásával kapcsolatos bevált 
gyakorlatok népszerűsítése és megosztása, 
amelyek célja annak biztosítása, hogy e 
fiatalok megszerezzék a munkaerőpiacra 
való belépéshez, a piacon maradáshoz és 
ottani fejlődésükhöz szükséges 
készségeket.”

Or. en

Módosítás 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

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

Hatályos szöveg Módosítás

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

g) a NEET-fiatalok azonosításával, 
valamint azon kezdeményezések 
kidolgozásával kapcsolatos helyes 
gyakorlat népszerűsítése és megosztása, 
amelyek célja annak biztosítása, hogy e 

„g) a munkaerőpiacon kiszolgáltatott 
csoportok, például a tartósan 
munkanélküliek, a fogyatékossággal élő 
munkavállalók és a NEET-fiatalok 
azonosítása, valamint a munkaerő-piaci 
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fiatalok megszerezzék a munkaerőpiacra 
való belépéshez és a piacon maradáshoz 
szükséges készségeket.

integrációjukkal kapcsolatos bevált 
gyakorlatok előmozdítása és megosztása, 
ideértve szükség esetén a készségek 
elsajátítására irányuló kezdeményezéseket 
is.”

Or. en

Módosítás 65
Stefania Zambelli

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 szolgáltatókkal, 
oktatási és képzésszolgáltatókkal, a 
szociális partnerekkel, a munkanélküliek 
érdekképviseleti szervezeteivel, valamint a 
regionális és helyi hatóságokkal azáltal, 
hogy bevonja őket a hálózat releváns 
tevékenységeibe és üléseibe, és 
információ-, illetve adatcserét folytat 
velük.

Or. it

Módosítás 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
573/2014/EU határozat
5 cikk
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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 az EGT-n kívüli harmadik 
országok megfelelő állami foglalkoztatási 
szolgálataival, más foglalkoztatási 
szolgáltatókkal, valamint a szociális 
partnerekkel, továbbá adott esetben a 
foglalkoztatás, a szociálpolitika, a nemek 
közötti egyenlőség, valamint az oktatás és 
a képzés területén működő uniós 
ügynökségekkel, a munkanélküliek vagy a 
veszélyeztetett csoportok érdekképviseleti 
szervezeteivel, az egyenlőséggel 
foglalkozó szervekkel, a foglalkoztatás, az 
emberi jogok 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.

Or. en

Indokolás

A foglalkoztatási szolgáltatások nyújtása terén széles körben elterjedt a megkülönböztetés, 
ezért az egyenlőséggel foglalkozó szervekkel és/vagy független emberi jogi szervezetekkel való 
együttműködés segítene elérni a jogokért felelős szervek szükséges érzékenységét, és 
biztosítaná a megkülönböztetésmentességet.

Módosítás 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
573/2014/EU határozat
5 cikk
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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 szolgáltatókkal 
és a szociális partnerekkel, valamint adott 
esetben az EU/EGT-n kívüli országok 
megfelelő állami foglalkoztatási 
szolgálataival, a foglalkoztatás, a 
szociálpolitika, az oktatás és a képzés 
területén működő uniós ügynökségekkel, 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.

Or. en

Módosítás 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

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 

A hálózat fejleszti az együttműködést a 
kapcsolódó munkaerőpiaci érdekeltekkel, 
köztük más foglalkoztatási és szociális 
szolgáltatókkal, valamint adott esetben a 
foglalkoztatás, a szociálpolitika, az oktatás 
és a képzés területén működő uniós 
ügynökségekkel, a szociális partnerekkel, a 
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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.

munkanélküliek vagy a veszélyeztetett 
csoportok érdekképviseleti szervezeteivel, 
szakképző szervezetekkel, 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.

Or. en

Módosítás 69
Sara Skyttedal

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, 
különösen a magán és egyéb 
foglalkoztatási szolgáltatókkal, valamint 
adott esetben a foglalkoztatás, a 
szociálpolitika, az oktatás és a képzés 
területén működő uniós ügynökségekkel, 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.

Or. en
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Módosítás 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

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 szolgáltatókkal, 
valamint 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.

Or. en

Módosítás 71
Mounir Satouri

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 

Az e határozat végrehajtásához szükséges 
alapvető forrásokat szükség szerint 
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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.

rendelkezésre kell bocsátani, éves 
előirányzatait pedig a pénzügyi keret 
korlátain belül az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak kell engedélyeznie.

Or. en

Módosítás 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

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 
forrásokat a következő, a 2021 és 2027 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
kerettel összhangban kell rendelkezésre 
bocsátani, éves előirányzatait pedig az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell 
engedélyeznie.

Or. en

Módosítás 73
Mounir Satouri

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
573/2014/EU határozat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikkben említett, a Bizottság részére 
adott felhatalmazás a 2027. december 31-

A Bizottság részére megadják a 8. cikkben 
említett felhatalmazást.
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ig tartó időszakra szól.

Or. en

Módosítás 74
Mounir Satouri

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.

E határozat hatálybalépését követő hét év 
elteltével, majd azt követően hétévente a 
Bizottság értékelést nyújt be e határozat 
végrehajtásáról az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának.

Or. en

Módosítás 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

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 szeptemberéig értékelést 
nyújt be e határozat végrehajtásáról az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A 
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jelentésnek ki kell terjednie többek között 
annak értékelésére, hogy a hálózat milyen 
mértékben járult hozzá a 3. cikkben 
meghatározott célok megvalósításához, 
valamint hogy az érintett személyek 
minden kategóriájának javát szolgálta-e, 
beleértve a hátrányos helyzetű 
személyeket is.

Or. en


