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RÖVID INDOKOLÁS

Európaiként hajlamosak vagyunk olyan emberek csoportjaként gondolni magunkra, akik 
teljes mértékben élni tudnak emberi jogaikkal, és azokat maradéktalanul érvényre is tudják 
juttatni. 

Alaposabban szemügyre véve társadalmunkat, azt látjuk, hogy több mint 100 millió európai 
folytat napi szinten küzdelmet a szegénységgel és az anyagi nélkülözéssel. Azzal pedig 
mindannyian tisztában vagyunk, hogy a szegénység egyet jelent az emberi jogok 
megsértésével, hiszen megakadályozza az egyéneket abban, hogy élni tudjanak a jogaikkal, és 
érvényre juttassák azokat. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrend – a szegénység káros hatását elismerve – kimondta, hogy „a szegénység –
beleértve a mélyszegénységet – felszámolása annak valamennyi formájában és 
megnyilvánulásában a legnagyobb globális kihívás és a fenntartható fejlődéshez 
nélkülözhetetlen követelmény”, és az első fenntartható fejlesztési célként jelölte ki „a 
szegénység minden formájának megszüntetését világszerte”.

A szegénység sajnos csak egy az alapvető jogok megsértésének – az Unióban tapasztalható 
különböző – megjelenési formái közül: fogyatékossággal élő emberek milliói áhítoznak 
továbbra is családi vagy közösségi lakhatási körülményekre és valódi társadalmi részvételre; 
roma emberek millióit évszázadok óta rendszerszerűen kirekesztik a társadalomból, hátrányos 
szociális háttérrel rendelkező fiatalok milliói nem kapnak lehetőséget képességeik 
kibontakoztatására, nők millióitól rendszerszerűen megtagadják az egyenlő munkáért járó 
egyenlő bért, idős korukra szegénységre ítélve őket ez által.

Ezek az emberek és még sokan mások élő bizonyítékai annak, hogy nemzeti és uniós 
programjaink és alapjaink – bár gyakran nem tudatosan és nem szándékosan – hátrányos 
megkülönböztetést alkalmaznak, amikor nem veszik figyelembe az Unióban lakó emberek 
valós helyzetét és az előttük álló kihívásokat. 

Ha komolyan vesszük a Szerződéseinkben közösen megállapított értékeket, és teljesíteni 
akarjuk a közösen meghatározott uniós kötelezettségvállalásokat, valamint el akarjuk érni a 
fenntartható fejlesztési célokat, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy az Unió költségvetése 
biztosítsa a megkülönböztetésmentességet és az egyenlő esélyeket.

Az Európai Szociális Alap+ (ESZA+) az emberekbe, az emberek fejlesztésébe és 
szükségleteik kielégítésébe való befektetésre szánt alap. Az ESZA+ az egész életünkön átível 
a születésünktől a halálunkig, és behálózza az oktatás és képzés, a foglalkoztatás, valamint a 
szociális és gondozási szolgáltatások területét.

Ha jól van megtervezve, és ha a tagállami hatóságok biztosítják a civil szervezetek, a szociális 
partnerek, az egyenlőséggel foglalkozó szervek és az emberi jogi intézmények érdemi 
részvételét az ESZA+ által támogatott programok programozásában, megvalósításában, 
nyomon követésében és értékelésében, és fellépnek a korrupció ellen, az ESZA+ fokozatosan 
változtathat a súlyos problémáktól terhes jelenlegi európai helyzeten; enyhítheti a 
szegénységet, hozzájárulhat ahhoz, hogy az Unió polgárai és lakosai kibontakoztassák 
potenciális képességeiket, és elősegítheti azoknak a csoportoknak a tartós integrációját, akik 
az Európai Unióban leltek új otthonra.
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Ennek megfelelően az előadó fő célja annak elérése, hogy az ESZA+ az emberek védelmére, 
fejlesztésére és társadalmi helyzetének megerősítésére irányuló eszközként a lehető 
legteljesebb mértékben teljesítse a célját. Az előadó szándéka az volt, hogy e javaslat szövege 
garantálja, hogy a jövőbeni projektek a lehető legnagyobb mértékben befogadók és 
megkülönböztetésmentesek legyenek, és hogy mindenki számára jobb kilátásokat teremtsenek 
az Unióban, és ezáltal fenntarthatóvá tegyék társadalmunkat.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2017. november 17-én Európa 
megoldandó szociális problémáira adott 
válaszként az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság közösen kihirdette a 
szociális jogok európai pillérét. A pillér 
húsz alapelve három kategóriába sorolható: 
esélyegyenlőség és munkavállalási jog; 
tisztességes munkafeltételek; szociális 
védelem és társadalmi befogadás. A 
szociális jogok európai pillérét képező húsz 
alapelvet kell szem előtt tartani az Európai 
Szociális Alap Plusz (ESZA+) keretében 
folyó cselekvéseknél. Annak érdekében, 
hogy elősegítse a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtását, az ESZA+ 
programnak a foglalkoztatás, az oktatás és
a társadalmi befogadás szakpolitikai 
területén az emberi és strukturális 
ráfordításokat kell támogatnia, ezáltal is 
erősítve a gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziót az EUMSZ 174. cikkének 
megfelelően.

(1) 2017. november 17-én Európa 
megoldandó szociális problémáira adott 
válaszként az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság közösen kihirdette a 
szociális jogok európai pillérét. A pillér
húsz alapelve három kategóriába sorolható: 
esélyegyenlőség és munkavállalási jog; 
tisztességes munkafeltételek; szociális 
védelem és társadalmi befogadás. A 
szociális jogok európai pillérét képező húsz 
alapelvet kell szem előtt tartani az Európai 
Szociális Alap Plusz (ESZA+) keretében 
folyó cselekvéseknél. Annak érdekében, 
hogy elősegítse a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtását, az ESZA+ 
programnak a foglalkoztatás, az oktatás, a 
társadalmi befogadás és az egészségügy
szakpolitikai területén az emberi és 
strukturális ráfordításokat kell támogatnia, 
ezáltal is erősítve a gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziót az EUMSZ 
174. cikkének megfelelően.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A(z) […] Európai Tanács elfogadta 
a tagállamok módosított 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokat annak érdekében, hogy a 
szöveget összhangba hozza a szociális 
jogok európai pillérének elveivel az 
európai versenyképesség javítása, valamint 
a beruházások, a munkahelyteremtés és a 
társadalmi kohézió erősítése érdekében. 
Annak biztosítására, hogy az ESZA+ teljes 
összhangban álljon az említett 
iránymutatások célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 
képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység és a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem terén 
meghatározott célkitűzésekre, az ESZA+ 
programnak támogatnia kell a 
tagállamokat, figyelembe véve az EUMSZ 
121. cikke (2) bekezdésének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, 
vonatkozó integrált iránymutatásokat és 
releváns országspecifikus ajánlásokat, 
valamint – adott esetben – nemzeti szinten 
a nemzeti foglalkoztatási stratégiákkal 
alátámasztott nemzeti reformprogramokat. 
Az ESZA+-nak a kiemelt uniós 
kezdeményezések végrehajtásával 
összefüggő területeket is elő kell segítenie, 
ilyen különösen az „európai 
készségfejlesztési program” és az „európai 
oktatási térség”, a vonatkozó tanácsi 
ajánlások és egyéb kezdeményezések, mint 
például az ifjúsági garancia, a 
kompetenciafejlesztési pálya, valamint a 
tartósan munkanélküliek integrációja.

(3) A(z) […] Európai Tanács elfogadta 
a tagállamok módosított 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokat annak érdekében, hogy a 
szöveget összhangba hozza a szociális 
jogok európai pillérének elveivel az 
európai versenyképesség javítása, valamint 
a beruházások, a munkahelyteremtés és a 
társadalmi kohézió erősítése érdekében. 
Annak biztosítására, hogy az ESZA+ teljes 
összhangban álljon az említett 
iránymutatások célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a 
képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység és a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem terén 
meghatározott célkitűzésekre, az ESZA+ 
programnak támogatnia kell a 
tagállamokat, figyelembe véve az EUMSZ 
121. cikke (2) bekezdésének és 148. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, 
vonatkozó integrált iránymutatásokat és 
releváns országspecifikus ajánlásokat, a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020 
utáni uniós keretrendszerét, valamint –
adott esetben – nemzeti szinten a nemzeti 
foglalkoztatási stratégiákkal alátámasztott 
nemzeti reformprogramokat. Az ESZA+-
nak a kiemelt uniós kezdeményezések 
végrehajtásával összefüggő területeket is 
elő kell segítenie, ilyen különösen az 
„európai készségfejlesztési program” és az 
„európai oktatási térség”, a vonatkozó 
tanácsi ajánlások és egyéb 
kezdeményezések, mint például az ifjúsági 
garancia, a kompetenciafejlesztési pálya, 
valamint a tartósan munkanélküliek 
integrációja.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gazdasági globalizáció, a 
migrációs hullám kezelése, a fokozott 
biztonsági fenyegetés, a tiszta energiára 
való átállás, a technológiai változások és a 
munkaerő fokozatos elöregedése, illetve 
néhány ágazatban és régióban főleg a kkv-
k által tapasztalható, egyre növekvő 
készség- és munkaerőhiány következtében 
az Unió strukturális kihívásokkal 
szembesül. A munka világának változó 
realitásait figyelembe véve, a megfelelő 
készségek fejlesztésével, a fejlődés 
befogadóbbá tételével, illetve – például a 
munkaerő mobilitásán keresztül is – a
foglalkoztatási és szociális politika 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

(5) A gazdasági globalizáció, a 
migráció és a harmadik országbeli 
állampolgárok integrációja és befogadása, 
a tiszta energiára való átállás, a 
technológiai változások, a társadalom és a 
munkaerő fokozatos elöregedése, illetve 
néhány ágazatban és régióban főleg a kkv-
k által tapasztalható, egyre növekvő 
készség- és munkaerőhiány következtében 
az Unió strukturális kihívásokkal 
szembesül. A régiók közötti, meglévő 
gazdasági és társadalmi különbségek és a 
munka világának változó realitásait 
figyelembe véve, a megfelelő készségek 
fejlesztésével, a fejlődés befogadóbbá 
tételével, illetve – például a munkaerő 
mobilitásán keresztül is – az oktatási, 
képzési, foglalkoztatási és szociális politika 
javításával az Uniónak fel kell készülnie a 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokra.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ESZA+ e tágabb célkitűzésére 
tekintettel azzal is célszerű számolni, hogy 
a munkaerőpiacok hatékonyságának 
fokozása és a színvonalas munkahelyekhez 
való jutás előmozdítása, az oktatás és 
képzés elérhetőségének és színvonalának 
javítása, valamint a társadalmi befogadás 
és az egészségügy javítása, illetve a 
szegénység csökkentése nemcsak 
megosztott irányítással, hanem a 
foglalkoztatási és szociális innováció, 
illetve az egészségügyi ág közvetlen és 
közvetett irányításával is történik ott, ahol 
uniós szintű fellépésekre van szükség.

(10) Az ESZA+ e tágabb célkitűzésére 
tekintettel azzal is célszerű számolni, hogy 
a munkaerőpiacok hatékonyságának 
fokozása és a színvonalas munkahelyekhez 
való jutás előmozdítása, az oktatás és 
képzés elérhetőségének és színvonalának 
javítása, valamint a társadalmi befogadás 
és az egészségügy javítása, illetve a 
szegénység felszámolása nemcsak 
megosztott irányítással, hanem a 
foglalkoztatási és szociális innováció, 
illetve az egészségügyi ág közvetlen és 
közvetett irányításával is történik ott, ahol 
uniós szintű fellépésekre van szükség.



AD\1168328HU.docx 7/50 PE625.435v02-00

HU

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ESZA+ programnak a 
foglalkoztatás előmozdítására kell 
törekednie a munkaerőpiacokra való 
(vissza)illeszkedést lehetővé tevő hatékony 
beavatkozásokkal – főként a fiatalok, 
illetve a tartósan munkanélküli és inaktív 
személyek esetében –, valamint az 
önfoglalkoztatás és a szociális gazdaság 
támogatásával. Az ESZA+ programnak a 
munkaerőpiacok működésének javítására 
kell törekednie a munkaerőpiaci 
intézmények, például az állami 
foglalkoztatási szolgálatok 
korszerűsítésének támogatásával annak 
érdekében, hogy jóval célzottabbá tudják 
tenni tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásaikat az álláskeresés és a 
munka világába való átmenet során, illetve
javíthassák a dolgozók mobilitását. Az 
ESZA+-programnak elő kell segítenie a 
nők munkaerőpiaci részvételét egyebek 
mellett a munka és a magánélet közötti 
egyensúly, illetve a gyermekgondozási 
lehetőségek javítását célzó intézkedések 
révén. Az ESZA+ programnak egészséges 
és jól alkalmazkodó munkakörnyezet 
biztosítására is törekednie kell annak 
érdekében, hogy a változó munkavállalási 
formákkal kapcsolatos egészségügyi 
kockázatoknak és az elöregedő munkaerő 
igényeinek megfelelő válaszokat tudjon 
adni.

(13) Az ESZA+ programnak a 
foglalkoztatás előmozdítására kell 
törekednie a munkaerőpiacokra való 
(vissza)illeszkedést lehetővé tevő hatékony 
beavatkozásokkal – főként a fiatalok, 
illetve a tartósan munkanélküli és inaktív 
személyek esetében, külön hangsúlyt 
helyezve a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportokra, illetve a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő emberekre, például a 
fogyatékossággal élőkre, a harmadik 
országbeli állampolgárokra, a romákra, a 
hajléktalanságban vagy szegénységben 
élőkre, a hátrányos helyzetű 
mikrorégiókban és vidéki térségekben 
élőkre, az 50 év felettiekre és az alacsony 
iskolázottsági szinttel vagy 
alapkészségekkel rendelkezőkre –, 
valamint az önfoglalkoztatás és a szociális 
gazdaság támogatásával. Az ESZA+ 
programnak konkrét intézkedések, többek 
között a tisztességes és önkéntes mobilitás 
támogatása, valamint a korai 
munkaerőpiaci integráció ösztönzése 
révén a fiatalok foglalkoztatásának 
előmozdítására kell irányulnia. Az ESZA+ 
programnak a munkaerőpiacok 
működésének javítására kell törekednie a 
munkaerőpiaci intézmények, például az 
állami foglalkoztatási szolgálatok 
korszerűsítésének támogatásával annak 
érdekében, hogy hatékonyabbá tegyék 
azokat, javítsák tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásaikat az álláskeresés és a 
munka világába való átmenet során, 
különös tekintettel a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportokra, javíthassák a 
dolgozók mobilitását, és szolgáltatásaikat 
megkülönböztetéstől mentesen nyújtsák.
Az ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a bizonytalan foglalkoztatás 
felszámolásához annak biztosítása 
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érdekében, hogy a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet tisztes munka programjával, az 
EUMSZ 9. cikkével az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával és az Európai 
Szociális Chartával összhangban a 
munkaszerződések valamennyi típusa 
szociális védelemmel járó tisztességes 
munkakörülményeket biztosítson. Az 
ESZA+ programnak elő kell segítenie a 
nők munkaerőpiaci részvételét (külön 
figyelmet fordítva az egyedülálló anyákra) 
egyebek mellett a munka és a magánélet 
közötti egyensúly javítását, illetve a 
gyermekek, az eltartottak és az idősek 
gondozásával kapcsolatos jó minőségű, 
ingyenes vagy megfizethető 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítését célzó intézkedések révén. 
Az ESZA+ programnak egészséges és jól 
alkalmazkodó munkakörnyezet 
biztosítására is törekednie kell annak 
érdekében, hogy a változó munkavállalási 
formákkal kapcsolatos egészségügyi 
kockázatoknak és az elöregedő munkaerő 
igényeinek megfelelő válaszokat tudjon 
adni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az ESZA+ programnak olyan 
támogatást kell biztosítania, amely az 
oktatási és képzési rendszer színvonalának, 
eredményességének és munkaerőpiaci 
alkalmasságának javításával – elsősorban a 
digitális készségekre gondolva – elősegíti 
azon kulcskompetenciák megszerzését, 
amelyekre minden embernek szüksége van 
az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a 
társadalmi befogadáshoz, a 
munkavállaláshoz és az aktív polgári 
szerepvállaláshoz. Az ESZA+ programnak 
elő kell segítenie a fejlődést az oktatás és 
képzés, illetve a munka világába való 

(14) Az ESZA+ programnak olyan 
támogatást kell biztosítania, amely az 
oktatási és képzési rendszer színvonalának, 
megkülönböztetésmentes jellegének, 
hozzáférhetőségének, inkluzivitásának, 
eredményességének és munkaerőpiaci 
alkalmasságának javításával – elsősorban a 
szociális, digitális és nyelvi készségekre 
gondolva – elősegíti azon 
kulcskompetenciák megszerzését, 
amelyekre minden embernek szüksége van 
az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a 
társadalmi befogadáshoz, a 
munkavállaláshoz és az aktív polgári 
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átmenet területén, támogatnia kell az egész 
életen át tartó tanulást és 
foglalkoztathatóságot, és ezeken a 
területeken méretezhető és fenntartható 
kezdeményezések támogatásával hozzá 
kell járulnia a versenyképességhez és a 
társadalmi és gazdasági innovációhoz. Ez 
megvalósítható például a munkahelyi 
környezetben történő tanulással és 
gyakornoki képzéssel, egész életen át tartó 
pályaorientációval az iparággal 
együttműködve, a készségigények 
előrejelzésével, korszerű tananyagokkal, a 
diplomások számának előrejelzésével és 
pályakövetésével, az oktatók 
továbbképzésével, a tanulási eredmények 
érvényesítésével és a képesítések 
elismerésével.

szerepvállaláshoz, és amelyekkel az 
Unióban élők egy jelentős része – a 
társadalmon belüli szegregált és 
marginalizált helyzete vagy intézményi 
elhelyezése következtében – mégsem 
rendelkezik. A tartósan munkanélküli és a 
hátrányos szociális hátterű személyek 
esetében különös figyelmet kell fordítani 
társadalmi helyzetük megerősítésére és 
önbizalmuk növelésére, valamint azon 
képességük erősítésére, hogy élni 
tudjanak a jogaikkal, és azokat érvényre 
tudják juttatni. Az ESZA+ programnak elő 
kell segítenie a fejlődést az oktatás és 
képzés, illetve a munka világába való 
átmenet területén, támogatnia kell az egész 
életen át tartó tanulást és a mindenkire 
kiterjedő foglalkoztathatóságot, és ezeken 
a területeken méretezhető és fenntartható 
kezdeményezések támogatásával hozzá 
kell járulnia a társadalmi befogadáshoz és 
a társadalmi és gazdasági innovációhoz. Ez 
megvalósítható például a munkahelyi 
környezetben történő tanulással és 
gyakornoki képzéssel, a fogyatékkal élő 
személyeket foglalkoztató vállalkozások 
támogatásával, egész életen át tartó 
pályaorientációval az iparággal 
együttműködve, a készségigények 
előrejelzésével, korszerű tananyagokkal, a 
diplomások számának előrejelzésével és 
pályakövetésével, az oktatók 
továbbképzésével, különösen a hátrányos 
háttérrel rendelkező diákokkal, romákkal 
és tanulási nehézségekkel küzdő 
diákokkal dolgozó tanárok esetében, a 
tanulási eredmények érvényesítésével és a 
képesítések elismerésével.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ESZA+ programon keresztül 
nyújtott támogatásokat a mindenki számára 

(15) Az ESZA+ programon keresztül 
nyújtott támogatásokat a mindenki számára 
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egyformán hozzáférhető színvonalas, nem 
szegregált és inkluzív oktatás és képzés 
előmozdítására kell felhasználni –
különösen a hátrányos helyzetű csoportok
esetében – a koragyermekkori neveléstől és 
gondozástól kezdve az általános és 
szakoktatáson és -képzésen át a felsőfokú 
oktatásig, illetve a felnőttoktatásig és -
képzésig, ami előmozdítja az átjárhatóságot 
az oktatási és képzési ágazatok között, 
megelőzi az iskolai lemorzsolódást, javítja 
az egészségtudatosságot, erősíti a 
kapcsolatot az iskolarendszeren kívüli és az 
informális tanulással, illetve megkönnyíti 
mindenki számára a tanulási célú 
mobilitást. Ebben az összefüggésben 
támogatni kell az Erasmus programmal 
való szinergiákat, különösen a hátrányos 
helyzetű tanulók tanulási célú 
mobilitásának megkönnyítése érdekében.

egyformán hozzáférhető színvonalas, nem 
szegregált és inkluzív oktatás és képzés 
előmozdítására kell felhasználni –
különösen a hátrányos helyzetű 
csoportokhoz tartozó személyek esetében –
a koragyermekkori neveléstől és 
gondozástól kezdve (különös figyelmet 
fordítva a hátrányos szociális hátterű 
gyermekekre, például az intézményi 
gondozásban élő és a hajléktalanságban 
élő gyermekekre) az általános és 
szakoktatáson és -képzésen át a felsőfokú 
oktatásig, illetve a felnőttoktatásig és -
képzésig, ami megelőzi a szegénység 
generációk közötti átörökítését, 
előmozdítja az átjárhatóságot az oktatási és
képzési ágazatok között, mérsékli és 
megelőzi az iskolai lemorzsolódást, javítja 
az egészségtudatosságot, erősíti a 
kapcsolatot az iskolarendszeren kívüli és az 
informális tanulással, illetve megkönnyíti 
mindenki számára a tanulási célú 
mobilitást. Ebben az összefüggésben 
támogatni kell az Erasmus programmal 
való szinergiákat, különösen a hátrányos 
helyzetű tanulók aktív elérését a tanulási 
célú mobilitási programokban való 
részvételük előmozdítása érdekében.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az ESZA+ programnak olyan 
oktatási programokat kell támogatnia, 
amelyek az alacsony szintű készségekkel 
rendelkező felnőttek számára lehetővé 
teszik a minimális szintű írni-olvasni 
tudás, számtantudás és digitális 
kompetencia elsajátítását a 
„Kompetenciafejlesztési pályák: Új 
lehetőségek felnőttek számára” című, 
2016/C 484/01 számú, 2016. december 19-
i tanácsi ajánlással1a összhangban.
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__________________

HL C 484., 2016.12.24., 1. o.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az ESZA+ programnak elő kell 
segítenie mindenki számára a rugalmas 
továbbképzési és átképzési lehetőségeket, 
különösen a digitális készségek és a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák esetében 
azzal a céllal, hogy olyan készségeket 
biztosítson az emberek számára, amelyek 
alkalmazkodnak a digitalizációhoz, a 
technológiai változásokhoz, az 
innovációhoz és a társadalmi és gazdasági 
változásokhoz, megkönnyítik a 
pályaváltást, a mobilitást, és támogatják 
különösen az alacsonyan képzett és/vagy 
alulképzett felnőtteket az európai 
készségfejlesztési programmal 
összhangban.

(16) Az ESZA+ programnak – a 
különböző hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok kapcsán felmerülő kihívásokat 
figyelembe véve – elő kell segítenie 
mindenki számára a rugalmas 
továbbképzési és átképzési lehetőségeket, 
különösen a digitális készségek és a 
kulcsfontosságú alaptechnológiák esetében 
azzal a céllal, hogy olyan készségeket 
biztosítson az emberek számára, amelyek 
alkalmazkodnak a digitalizációhoz, a 
technológiai változásokhoz, az
innovációhoz és a társadalmi és gazdasági 
változásokhoz, megkönnyítik a 
pályaváltást, a mobilitást, és támogatják 
különösen az alacsonyan képzett és/vagy 
alulképzett felnőtteket az európai 
készségfejlesztési programmal 
összhangban.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A Jogok és Értékek programmal 
való szinergiáknak biztosítaniuk kell, 
hogy az ESZA+ képes legyen a hátrányos 
megkülönböztetés, a rasszizmus, az 
idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a 
muszlimellenes gyűlölet és az intolerancia 
egyéb formáinak megelőzésére és 
leküzdésére irányuló fellépések általános 
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érvényesítésére és megerősítésére, 
valamint konkrét fellépéseket 
tartalmazzon a gyűlölet, a szegregáció és a 
megbélyegzés, ezen belül a megfélemlítés, 
a zaklatás és az intolerancia 
megelőzésére.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a tagállamok szegénység 
felszámolásával kapcsolatos erőfeszítéseit 
azzal a céllal, hogy megszüntesse a 
nemzedékről nemzedékre öröklődő 
hátrányos helyzetet, és ösztönözze a 
társadalmi befogadást azáltal, hogy 
mindenki számára biztosítja az 
esélyegyenlőséget, felszámolja a hátrányos 
megkülönböztetést, és megszünteti az 
egészségi egyenlőtlenségeket. Ehhez 
különböző olyan szakpolitikákat kell életbe 
léptetni, amelyek – életkortól függetlenül –
a leghátrányosabb helyzetben lévők 
érdekeit szolgálják, ideértve a 
gyermekeket, a marginalizálódott 
közösségeket, például a romákat és a 
szegénységben élő munkavállalókat. Az 
ESZA+ programnak elő kell segítenie a 
munkaerőpiacról kiszoruló emberek aktív 
befogadását azzal a céllal, hogy biztosítsa 
társadalmi-gazdasági beilleszkedésüket. Az 
ESZA+ programot fel kell használni 
továbbá az időben és egyenlő feltételek 
mellett hozzáférhető megfizethető, 
fenntartható és magas színvonalú 
szolgáltatások, például az egészségügyi 
ellátás és a tartós gondozás, különösen a 
családi és közösségi alapú gondozó 
szolgáltatások javítására. Az ESZA+ 
programnak hozzá kell járulnia a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítéséhez 
elsősorban azzal a céllal, hogy előmozdítsa 

(18) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a tagállamok szegénység 
felszámolásával kapcsolatos erőfeszítéseit 
azzal a céllal, hogy megszüntesse a 
nemzedékről nemzedékre öröklődő 
hátrányos helyzetet, és megvalósítsa a 
társadalmi befogadást azáltal, hogy 
mindenki számára biztosítja az 
esélyegyenlőséget, felszámolja a hátrányos 
megkülönböztetést, és megszünteti az 
egészségi és oktatási egyenlőtlenségeket. 
Ehhez különböző olyan proaktív és 
reagáló jellegű szakpolitikákat kell életbe 
léptetni, amelyek – életkortól és 
állampolgárságtól függetlenül – a 
leghátrányosabb helyzetben lévők érdekeit 
szolgálják, ideértve a gyermekeket, a 
marginalizálódott közösségeket, például a 
romákat, a fogyatékossággal élőket, a 
hajléktalanságban élőket, a harmadik 
országbeli állampolgárokat, a vidéki 
térségekben élőket és a szegénységben élő 
munkavállalókat. Az ESZA+ programnak 
elő kell segítenie a munkaerőpiacról 
kiszoruló emberek aktív befogadását azzal 
a céllal, hogy biztosítsa társadalmi-
gazdasági beilleszkedésüket. Az ESZA+ 
programot fel kell használni továbbá az 
időben és egyenlő feltételek mellett 
hozzáférhető ingyenes vagy megfizethető, 
fenntartható és magas színvonalú 
szolgáltatások, például az egészségügyi 
ellátás és a tartós gondozás, különösen a 
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ezek hozzáférhetőségét. családi és közösségi alapú gondozó 
szolgáltatások javítására. Az ESZA+ 
programnak hozzá kell járulnia a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítéséhez 
elsősorban azzal a céllal, hogy előmozdítsa 
ezek hozzáférhetőségét. Az ESZA+ 
programnak kezelnie kell a vidéki 
térségek sajátos hátrányaiból fakadó 
vidéki szegénységet is, mint például a 
kedvezőtlen demográfiai helyzet, a gyenge 
munkaerőpiac, az oktatási és képzési 
szolgáltatásokhoz való korlátozott 
hozzáférés vagy ezen szolgáltatások 
gyengébb minősége, illetve az 
egészségügyi és szociális szolgáltatások
hiánya.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység csökkentéséhez
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztődés kockázatának kitettek és a 
leginkább rászorulók társadalmi 
integrációjának támogatását célzó nemzeti 
programokat. Tekintettel arra, hogy uniós 
szinten a megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-ághoz tartozó források legalább 
4 %-a a leginkább rászoruló személyeket 
támogatja, a tagállamoknak a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-ág keretében 
nemzeti forrásaik legalább 2 %-át a 
társadalmi kirekesztettségben leginkább 
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
gyermekszegénység és az élelmiszerhiány 
kezelésére kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
enyhítő támogatásokra egyszerűbb

(19) AZ ESZA+ programnak hozzá kell 
járulnia a szegénység felszámolásához
azáltal, hogy támogatja az élelmiszerhiány 
és az anyagi depriváció enyhítését, illetve a 
szegénységben vagy a társadalmi 
kirekesztettségben élők vagy azok
kockázatának kitettek és a leginkább 
rászorulók társadalmi integrációjának 
támogatását célzó nemzeti programokat. 
Tekintettel arra, hogy uniós szinten a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-
ághoz tartozó források legalább 4 %-a a 
leginkább rászoruló személyeket 
támogatja, a tagállamoknak a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-ág keretében 
nemzeti forrásaik legalább 4%-át a 
társadalmi kirekesztettségben leginkább 
szerepet játszó mélyszegénység különböző 
formáinak, például a hajléktalanság, a 
gyermekszegénység és az élelmiszerhiány 
felszámolására kell elkülöníteniük. A 
tevékenységek jellege és a végső címzettek 
típusa miatt szükséges, hogy a leginkább 
rászoruló személyek anyagi deprivációját 
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szabályok vonatkozzanak. enyhítő támogatásokra a lehető 
legegyszerűbb szabályok vonatkozzanak.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az Unióba irányuló migrációs 
hullám kezelésére megoldást adó 
erőfeszítések erősítése iránti folyamatos 
igény tükrében, illetve a szolidaritási és 
felelősség-megosztási erőfeszítések 
egységes, szilárd és következetes 
támogatásának biztosítása érdekében a 
Menekültügyi és Migrációs Alap keretében 
finanszírozott fellépések mellett az ESZA+ 
programnak a harmadik országbeli 
állampolgárok társadalmi-gazdasági 
beilleszkedésének előmozdításához is 
támogatást kell nyújtania.

(20) A harmadik országbeli 
állampolgárok Unióba történő 
integrálására és befogadására megoldást 
adó erőfeszítések erősítése iránti 
folyamatos igény tükrében, illetve a 
szolidaritási és méltányos felelősség-
megosztási erőfeszítések egységes, szilárd 
és következetes támogatásának biztosítása 
érdekében a Menekültügyi és Migrációs 
Alap, az ERFA és a harmadik országbeli 
állampolgárok integrálására és 
befogadására pozitív hatást gyakorolni 
képes alapok keretében finanszírozott 
fellépések mellett az ESZA+ programnak a 
harmadik országbeli állampolgárok 
társadalmi-gazdasági beilleszkedésének 
előmozdításához is támogatást kell 
nyújtania.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az ESZA+ tervezéséért és 
végrehajtásáért felelős tagállami 
hatóságoknak egyeztetniük kell a 
tagállamok által a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap 
beavatkozásainak irányítására kijelölt 
hatóságokkal a harmadik országbeli 
állampolgárok integrációjának minden 
szinten a lehető legjobb módon, 
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elsősorban helyi és regionális hatóságok, 
valamint nem kormányzati szervezetek 
által megvalósított stratégiákon keresztül 
és a harmadik országbeli állampolgárok 
sajátos helyzetére szabott legmegfelelőbb 
intézkedések révén történő előmozdítása 
érdekében. Az integrációs intézkedések 
körének azokra a harmadik országbeli 
állampolgárokra kell összpontosítania, 
akik jogszerűen tartózkodnak a 
tagállamokban, illetve adott esetben 
akiknek az esetében a jogszerű 
tartózkodás engedélyezése folyamatban 
van valamely tagállamban, a nemzetközi 
védelemben részesített személyeket is 
beleértve.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20b) Gyakorlati okokból néhány 
tevékenység személyek csoportjaira is 
vonatkozhat, akiknek ügye 
hatékonyabban kezelhető csoportszinten 
anélkül, hogy tagjai között különbséget 
tennének. Ezért helyénvaló engedélyezni 
az ilyen szándékkal élő tagállamok 
számára, hogy nemzeti programjukban 
előírhassák, hogy az integrációs 
intézkedések a harmadik országbeli 
állampolgárok közvetlen hozzátartozóira 
is kiterjedhetnek, amennyiben ez a szóban 
forgó tevékenységek hatékony 
végrehajtása érdekében szükségesnek 
bizonyul. A „közvetlen hozzátartozó” 
kifejezés alatt értendő a házastárs/élettárs, 
illetve bármely, az integrációs tevékenység 
által érintett harmadik országbeli 
állampolgárral felmenő vagy lemenő ágon 
közvetlen családi kapcsolatban álló 
személy, aki egyébként nem esne az 
ESZA+ hatálya alá.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a szakpolitikák és a rendszerek 
átalakítását a foglalkoztatás, a társadalmi 
befogadás, az egészségügyi ellátás és tartós 
gondozás, valamint az oktatás és képzés
területén. Az európai szemeszterrel való 
nagyobb összhang érdekében a megosztott 
irányítás alatt működő ESZA+-ág 
forrásaiból a tagállamoknak megfelelő 
összeget kell elkülöníteniük az adott 
strukturális problémákkal kapcsolatos 
országspecifikus ajánlások végrehajtására, 
amelyeket az ESZA+ hatálya alá tartozó 
többéves beruházások keretében célszerű 
megoldani. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
koherenciát, a koordinációt és a kiegészítő 
jelleget az ESZA+ és a Reformtámogató 
program megosztott irányítása és az 
egészségügy területén, beleértve a 
reformösztönző eszközt és a technikai 
támogatási eszközt. A Bizottságnak és a 
tagállamnak mindenekelőtt a folyamat 
valamennyi szakaszában biztosítania kell a 
hatékony koordinációt a finanszírozási 
források közötti összhang, koherencia, 
kiegészítő jelleg és a finanszírozási 
források közötti szinergia biztosítása 
érdekében, beleértve a technikai 
segítségnyújtást is.

(21) Az ESZA+ programnak támogatnia 
kell a szakpolitikák és a rendszerek 
átalakítását a foglalkoztatás, a társadalmi 
befogadás, az egészségügyi ellátás és tartós 
gondozás, az oktatás és a szakmai 
továbbképzés, valamint a szegénység 
felszámolása területén. Az európai 
szemeszterrel való nagyobb összhang 
érdekében a megosztott irányítás alatt 
működő ESZA+-ág forrásaiból a 
tagállamoknak megfelelő összeget kell 
elkülöníteniük az adott strukturális 
problémákkal kapcsolatos országspecifikus 
ajánlások végrehajtására, amelyeket az 
ESZA+ hatálya alá tartozó többéves 
beruházások keretében célszerű megoldani. 
A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a koherenciát, a 
koordinációt és a kiegészítő jelleget az 
ESZA+ és a Reformtámogató program 
megosztott irányítása és az egészségügy 
területén, beleértve a reformösztönző 
eszközt és a technikai támogatási eszközt. 
A Bizottságnak és a tagállamnak 
mindenekelőtt a folyamat valamennyi 
szakaszában biztosítania kell a hatékony 
koordinációt a finanszírozási források 
közötti összhang, koherencia, kiegészítő 
jelleg és a finanszírozási források közötti 
szinergia biztosítása érdekében, beleértve a 
technikai segítségnyújtást is.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A szociális jogok európai pillérében 
meghatározott szociális vonatkozás 
megfelelő kibontakoztatásának, illetve 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
forrásokból egy minimális összeg eljusson 
a legrászorultabbakhoz, a tagállamoknak a 
megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 
keretében a nemzeti ESZA+-források 
legalább 25 %-át a társadalmi befogadás 
előmozdítására kell elkülöníteniük.

(22) A szociális jogok európai pillérében 
meghatározott szociális vonatkozás 
megfelelő kibontakoztatásának, illetve 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
forrásokból egy minimális összeg eljusson 
a legrászorultabbakhoz, a tagállamoknak a 
megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 
keretében a nemzeti ESZA+-források 
legalább 30 %-át a szegénység 
felszámolására és a társadalmi befogadás
és integráció előmozdítására kell 
elkülöníteniük.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Néhány tagállamban és régióban az 
ifjúsági munkanélküliség és inaktivitás 
tartósan magas szintjére tekintettel – amely 
különösen azokat a fiatalokat érinti, akik 
nem dolgoznak, nem tanulnak és 
képzésben sem vesznek részt – arra van 
szükség, hogy ezek a tagállamok a 
megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 
keretében továbbra is elegendő forrásokat 
fordítsanak az ifjúság foglalkoztatását 
támogató fellépésekre, például az ifjúsági 
garancia programok végrehajtásán 
keresztül. Az egyéneket célzó ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés által a 
2014–2020 közötti programozási 
időszakban támogatott fellépésekre építve 
a tagállamoknak tovább kell fejleszteniük a 
fiatalokat a munka világába és az oktatásba 
visszavezető és bevonó intézkedéseket –
adott esetben a munkanélküli, inaktív és 
hátrányos helyzetű fiatalok között prioritás 
meghatározásával –, például az ifjúsági 
munka révén. A tagállamoknak olyan 
intézkedésekre is be kell ruházniuk, 
amelyek megkönnyítik a tanulásból a 

(23) Néhány tagállamban és régióban az 
ifjúsági munkanélküliség és inaktivitás 
tartósan magas szintjére tekintettel – amely 
különösen azokat a fiatalokat érinti, akik 
nem dolgoznak, nem tanulnak és 
képzésben sem vesznek részt, és amely 
szint még magasabb a hátrányos szociális 
háttérrel rendelkező fiatalok, mint például 
a roma fiatalok többsége körében – arra 
van szükség, hogy ezek a tagállamok a 
megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 
keretében továbbra is elegendő forrásokat 
fordítsanak az ifjúság foglalkoztatását 
támogató fellépésekre, például az ifjúsági 
garancia programok végrehajtásán 
keresztül. Az egyéneket célzó ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés által a 
2014–2020 közötti programozási 
időszakban támogatott fellépésekre építve 
a tagállamoknak tovább kell fejleszteniük a 
fiatalokat a munka világába és az oktatásba 
visszavezető és eredményesen bevonó 
intézkedéseket – adott esetben a 
munkanélküli, inaktív és hátrányos 
helyzetű fiatalok között prioritás 
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munka világába történő átmenetet, illetve 
korszerűsítik és átalakítják a 
foglalkoztatási szolgálatokat azzal a céllal, 
hogy személyre szabott szolgáltatásokat 
nyújtsanak a fiataloknak. Az érintett 
tagállamoknak ezért a megosztott irányítás 
alatti ESZA+-ág keretében a nemzeti 
források legalább 10 %-át a fiatalok 
foglakoztathatóságára kell elkülöníteniük.

meghatározásával –, például az ifjúsági 
munka révén. A tagállamoknak olyan 
intézkedésekre is be kell ruházniuk, 
amelyek megkönnyítik a tanulásból a 
munka világába történő átmenetet, illetve 
korszerűsítik és átalakítják a 
foglalkoztatási szolgálatokat azzal a céllal, 
hogy fokozzák aktivitásukat a fiataloknak 
nyújtott személyre szabott szolgáltatások 
terén, és képessé tegyék a szolgálatokat 
arra, hogy szolgáltatásaikat mindennemű 
megkülönböztetéstől mentesen biztosítsák. 
Az érintett tagállamoknak ezért a 
megosztott irányítás alatti ESZA+-ág 
keretében a nemzeti források legalább 
10 %-át a fiatalok foglakoztathatóságára 
kell elkülöníteniük.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az EUMSZ 174. cikke alapján 
kiemelt figyelemmel kell kezelni a vidéki 
térségeket, az ipari átalakulás által 
érintett térségeket és az olyan súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiókat, mint a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határ menti és 
a hegyvidéki régiók.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az ESZA+ által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a felelősségteljes 

(26) Az ESZA+ által támogatott 
tevékenységek hatékony és eredményes 
végrehajtása a felelősségteljes 
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kormányzáson, továbbá az érintett területek 
valamennyi szereplője és a társadalmi-
gazdasági szereplők, különösen pedig a 
szociális partnerek és a civil társadalom 
közötti partnerségen múlik. Fontos ezért, 
hogy a tagállamok ösztönözzék a szociális 
partnerek és a civil társadalom részvételét a 
megosztott irányítású ESZA+ 
végrehajtásában.

kormányzáson, továbbá az érintett területek 
valamennyi szereplője és a társadalmi-
gazdasági szereplők, különösen pedig a 
szociális partnerek és a civil társadalom, 
azon belül is kiemelten a foglalkoztatási, 
oktatási és szociális szolgáltatásokat 
nyújtó, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem, illetve 
az emberi jogok védelme területén 
tevékenykedő nem kormányzati 
szervezetek közötti partnerségen múlik. 
Fontos ezért, hogy a tagállamok 
gondoskodjanak a szociális partnerek és a 
civil társadalom egyenrangú részvételéről
a megosztott irányítású ESZA+ 
programozásában, végrehajtásában, 
nyomon követésében és értékelésében.
Emellett a megkülönböztetésmentesség és 
az esélyegyenlőség védelme érdekében 
alapvető fontosságú, hogy az 
esélyegyenlőségi szervek és a nemzeti 
emberi jogi intézmények is minden 
szakaszban részt vegyenek.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A szociális innováció támogatása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
szakpolitikák jobban megfeleljenek a 
társadalmi változásoknak, és ösztönözzék, 
illetve támogassák az innovatív 
megoldásokat. Különösen az innovatív 
megoldások elterjesztését megelőző 
tesztelés és értékelés bizonyul hasznos 
eszköznek a szakpolitikák 
hatékonyságának javításában, ami 
indokolja az ESZA+ által nyújtott célzott 
támogatások szükségességét.

(27) A szociális innováció támogatása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
szakpolitikák jobban megfeleljenek a 
társadalmi változásoknak, és jobban 
alkalmazkodjanak azokhoz, és 
ösztönözzék, illetve támogassák az 
innovatív megoldásokat. Különösen az 
innovatív megoldások elterjesztését 
megelőző tesztelés és értékelés bizonyul 
hasznos eszköznek a szakpolitikák 
hatékonyságának javításában, ami 
indokolja az ESZA+ által nyújtott célzott 
támogatások szükségességét.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az ESZA+ 
hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához az EUMSZ 8. cikkével 
összhangban, hogy valamennyi területen 
előmozdítsa a nőkkel és a férfiakkal 
szembeni egyenlő bánásmódot, beleértve a 
munka-erőpiaci részvételt, valamint a 
foglalkoztatás és a szakmai előmenetel 
feltételeit. Gondoskodniuk kell arról, hogy
az ESZA+ megkülönböztetés nélkül 
mindenki számára támogassa az 
esélyegyenlőséget az EUMSZ 10. cikkével 
összhangban, másokkal azonos alapon 
támogassa a fogyatékkal élő személyek 
társadalmi befogadását, illetve 
hozzájáruljon a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény végrehajtásához. Ezeket az 
alapelveket a programok előkészítésének, 
nyomon követésének, végrehajtásának és 
értékelésének minden területén és minden 
szakaszában időben és egységes módon 
kell figyelembe venni, miközben arról is 
gondoskodni kell, hogy a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség 
támogatása érdekében konkrét 
intézkedések történjenek. Az ESZA + 
programnak elő kell segítenie a 
lakossági/intézményi ellátásról a családra 
és a közösségi alapú ellátásra való áttérést, 
különösen azoknak, akik többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülnek. Az 
ESZA+ nem támogathat olyan 
intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregációhoz vagy a társadalmi 
kirekesztéshez. A(z) (EU) [a közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] rendelet 
előírja, hogy a kiadások 
elszámolhatóságának szabályait nemzeti 
szinten kell meghatározni bizonyos 
kivételektől eltekintve, amelyek esetében a 

(28) Az uniós jogszabályok 
végrehajtása során az Unió 
intézményeinek és a tagállamoknak 
maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában, 
valamint az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló 
egyezményben megfogalmazott jogokat, 
be kell tartaniuk ezek alapelveit, és elő 
kell mozdítaniuk ezek alkalmazását. 
Ennek megfelelően a tagállamoknak és a 
Bizottságnak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ESZA+ hozzájáruljon a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához az 
EUMSZ 8. cikkével összhangban, hogy 
valamennyi területen előmozdítsa a nőkkel 
és a férfiakkal szembeni egyenlő 
bánásmódot, beleértve a munka-erőpiaci 
részvételt, valamint a foglalkoztatás és a 
szakmai előmenetel feltételeit. A nemek 
kérdésének szempontjait a programok 
tervezésének és végrehajtásának minden 
területén és minden szakaszában 
figyelembe kell venni. Ezen túlmenően az 
ESZA+ programnak különösen meg kell 
felelnie az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 21. cikkének, amely megtilt 
minden megkülönböztetést, így különösen 
a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy 
társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, 
életkor vagy szexuális irányultság alapján 
történő megkülönböztetést; továbbá meg 
kell tiltani minden nemi jelleg vagy nemi 
identitás és állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetést is. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak 
gondoskodniuk kell arról is, hogy az 
ESZA+ másokkal azonos alapon 
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megosztott irányítás alá tartozó ESZA+ 
ágra vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 
megállapítani.

támogassa a fogyatékkal élő személyek 
társadalmi befogadását, illetve 
hozzájáruljon a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény végrehajtásához. Ezeket az 
alapelveket a programok előkészítésének, 
nyomon követésének, végrehajtásának és 
értékelésének minden területén és minden 
szakaszában időben és egységes módon 
kell figyelembe venni, miközben arról is 
gondoskodni kell, hogy a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség 
támogatása érdekében konkrét 
intézkedések történjenek. Az ESZA + 
programnak elő kell segítenie a 
lakossági/intézményi ellátásról a családra 
és a közösségi alapú ellátásra való áttérést, 
különösen azoknak, akik többszörös és 
interszekcionális megkülönböztetéssel 
szembesülnek. Az ESZA+ nem támogathat 
olyan intézkedéseket, amelyek 
hozzájárulnak a szegregációhoz vagy a 
társadalmi kirekesztéshez. A(z) (EU) [a 
közös rendelkezésekről szóló új rendelet] 
rendelet előírja, hogy a kiadások 
elszámolhatóságának szabályait nemzeti 
szinten kell meghatározni bizonyos 
kivételektől eltekintve, amelyek esetében a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+ 
ágra vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell 
megállapítani.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az adatgyűjtés adminisztratív 
terheinek csökkentése érdekében a 
tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy 
az irányító hatóságok a nyilvántartásokból 
gyűjthessék az adatokat, ahol ilyen adatok 
elérhetők a nyilvántartásokban.

(29) Az adatgyűjtés adminisztratív 
terheinek csökkentése érdekében a 
tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy 
az irányító hatóságok a nyilvántartásokból 
gyűjthessék az adatokat, ahol ilyen adatok 
elérhetők a nyilvántartásokban, tiszteletben 
tartva a személyes adatok védelmét az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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2016/679rendeletével1a összhangban.

__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása a tagállamok központi 
foglalkoztatási szolgálatai közötti és a 
Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 
hálózatnak a munkaerőpiacok jobb 
működését kell támogatnia oly módon, 
hogy megkönnyíti a munkavállalók 
határokon átnyúló mobilitását, illetve a 
munkaerőpiacokra vonatkozó információk 
jobb átláthatóságát. Az ESZA+ alkalmazási 
körébe tartozik a célzott mobilitási 
programok kialakítása és támogatása annak 
érdekében, hogy a feltárt munkaerőpiaci 
hiányok esetében az üres álláshelyeket be 
lehessen tölteni.

(32) Az ESZA+ rögzíti azokat a 
rendelkezéseket, amelyek célja a 
munkavállalók szabad mozgásának 
megkülönböztetésmentes módon történő 
megvalósítása a tagállamok központi 
foglalkoztatási szolgálatai közötti és a 
Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
európai foglalkoztatási szolgáltatási 
hálózatnak a munkaerőpiacok jobb 
működését kell támogatnia oly módon, 
hogy megkönnyíti a munkavállalók 
határokon átnyúló mobilitását, a 
munkaerőpiacokra vonatkozó információk 
jobb átláthatóságát, valamint a készségek 
és képesítések jobb elismerését. Az 
ESZA+ alkalmazási körébe tartozik a 
célzott mobilitási programok kialakítása és 
támogatása annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a munkaerő önkéntes 
mobilitását, és hogy a feltárt 
munkaerőpiaci hiányok esetében az üres 
álláshelyeket be lehessen tölteni.
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A mikrovállalkozások, a szociális 
gazdaság és a szociális vállalkozások 
számára hozzáférhetetlen finanszírozási 
eszközök a vállalkozásalapítás előtt álló 
egyik legnagyobb akadályt jelentik, 
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
kerülő emberek számára. Az ESZA+-
rendelet meghatározza a piaci 
ökoszisztéma létrehozásához szükséges 
rendelkezéseket, hogy javuljon a szociális 
vállalkozások számára is a finanszírozási 
eszközök kínálata és hozzáférhetősége a 
leginkább rászorulók – különösen a 
munkanélküliek, a nők és a sérülékeny
csoportok – szükségleteinek kielégítése 
érdekében, akik mikrovállalkozásokat 
szeretnének beindítani vagy fejleszteni. A 
program szakpolitikai célkitűzéseinek 
elérését az InvestEU Alap szociális 
beruházási és készségfejlesztési 
szakpolitikai keretéből származó 
finanszírozási eszközök és költségvetési 
garanciák is támogatni fogják.

(33) A mikrovállalkozások, a szociális 
gazdaság és a szociális vállalkozások 
számára hozzáférhetetlen finanszírozási 
eszközök a vállalkozásalapítás előtt álló 
egyik legnagyobb akadályt jelentik, 
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
kerülő emberek, valamint a foglalkoztatás 
területén hátrányos megkülönböztetést 
elszenvedők számára. Az ESZA+-rendelet 
meghatározza a piaci ökoszisztéma 
létrehozásához szükséges rendelkezéseket, 
hogy javuljon a szociális vállalkozások 
számára is a finanszírozási eszközök 
kínálata és hozzáférhetősége a leginkább 
rászorulók – különösen a munkanélküliek, 
a nők és a kiszolgáltatott helyzetben lévő
csoportok – szükségleteinek kielégítése 
érdekében, akik mikrovállalkozásokat 
szeretnének beindítani vagy fejleszteni. A 
program szakpolitikai célkitűzéseinek 
elérését az InvestEU Alap szociális 
beruházási és készségfejlesztési 
szakpolitikai keretéből származó 
finanszírozási eszközök és költségvetési 
garanciák is támogatni fogják.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Ha az emberek egészségesek 
maradnak és hosszabb ideig aktívak, 
valamint lehetőséget kapnak arra, hogy 
aktív szerepet vállaljanak egészségük
gondozásában, annak pozitív hatásai 
lesznek az egészségre, az egészségi 
egyenlőtlenségekre, az életminőségre, a 
termelékenységre, a versenyképességre és 

(36) Ha minden ember 
megkülönböztetésmentesen egészséges és 
aktív marad, valamint lehetőséget kap arra, 
hogy aktív szerepet vállaljon egészsége
gondozásában, annak pozitív hatásai 
lesznek az egészségre, az egészségi 
egyenlőtlenségekre, az életminőségre, a 
termelékenységre, a versenyképességre és 
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a befogadásra, miközben csökken a 
nemzeti költségvetésekre nehezedő 
nyomás. A Bizottság elkötelezte magát 
amellett, hogy segítse a tagállamok 
fenntartható fejlesztési céljainak (FFC), 
különösen a 3. FFC: „Az egészséges élet és 
jólét biztosítása mindenki számára, minden 
életkorban” elérését17.

a befogadásra, miközben csökken a 
nemzeti költségvetésekre nehezedő 
nyomás. A Bizottság elkötelezte magát 
amellett, hogy segítse a tagállamok 
fenntartható fejlesztési céljainak (FFC), 
különösen a 3. FFC: „Az egészséges élet és 
jólét biztosítása mindenki számára, minden 
életkorban” elérését17.

__________________ __________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az ESZA+ egészségügyi ágának 
hozzá kell járulnia a betegségek 
megelőzéséhez az Unió polgárainak egész 
élete során, illetve az egészség 
fejlesztéséhez azzal, hogy foglalkozik az 
egészségügyi kockázatot jelentő 
tényezőkkel, például a dohányzással és a 
passzív dohányzással, a káros 
alkoholfogyasztással, az illegális 
kábítószer-fogyasztással, a kábítószer-
fogyasztással kapcsolatos 
egészségkárosodás csökkentésével, az
egészségtelen táplálkozási szokásokkal és a 
testmozgás hiányával, támogatja továbbá 
az egészséges életmódnak kedvező 
környezeteket a tagállamok vonatkozó 
stratégiákkal összhangban álló 
fellépéseinek kiegészítése érdekében. Az 
ESZA+ „egészségügy” ágának olyan 
hatékony megelőzési modelleket, innovatív 
technológiákat és új üzleti modelleket és 
megoldásokat kell alkalmaznia, amelyek 
hozzájárulnak a tagállamok innovatív, 
hatékony és fenntartható egészségügyi 
rendszereihez, valamint megkönnyítik az 
európai polgárok jobb és biztonságosabb 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését.

(38) Az ESZA+ egészségügyi ágának 
hozzá kell járulnia a betegségek 
megelőzéséhez az Unió lakosainak egész 
élete során, illetve az egészség 
fejlesztéséhez azzal, hogy foglalkozik a 
megelőzéssel és az egészségügyi 
kockázatot jelentő tényezőkkel, például a 
dohányzással és a passzív dohányzással, a 
káros alkoholfogyasztással, az illegális 
kábítószer-fogyasztással, a kábítószer-
fogyasztással kapcsolatos 
egészségkárosodás csökkentésével, a 
különösen a szegénységből fakadó
egészségtelen táplálkozási szokásokkal és a 
testmozgás hiányával, támogatja továbbá 
az egészséges életmódnak kedvező 
környezeteket a tagállamok vonatkozó 
stratégiákkal összhangban álló 
fellépéseinek kiegészítése érdekében. Az 
ESZA+ „egészségügy” ágának olyan 
hatékony, mindenkit elérő megelőzési 
modelleket, innovatív technológiákat és új 
üzleti modelleket és megoldásokat kell 
alkalmaznia, amelyek hozzájárulnak a 
tagállamok innovatív, hatékony, 
hozzáférhető és fenntartható egészségügyi 
rendszereihez, valamint megkönnyítik az 
Unióban élők jobb és biztonságosabb 
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egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az egészségügyi 
technológiaértékelés terén az uniós szintű 
együttműködés támogatása érdekében a 
Bizottság a közelmúltban javaslatot18 tett 
az egészségügyi technológiák értékelésére 
azzal a céllal, hogy javuljon a betegek 
számára az innovatív egészségügyi 
technológiákhoz való hozzáférés, jobban 
kihasználják a rendelkezésre álló 
erőforrásokat, és javuljon az üzleti 
kiszámíthatóság.

(41) Az egészségügyi 
technológiaértékelés terén az uniós szintű 
együttműködés támogatása érdekében a 
Bizottság a közelmúltban javaslatot18 tett 
az egészségügyi technológiák értékelésére 
azzal a céllal, hogy javuljon a betegek 
számára az innovatív egészségügyi 
technológiákhoz való hozzáférés és ezek 
elérhetősége, jobban kihasználják a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, és 
javuljon az üzleti kiszámíthatóság.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 final 18 COM(2018) 51 final

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az Unió egészségügyi 
jogalkotásának azonnali hatása van a 
polgárok életére, az egészségügyi 
rendszerek hatékonyságára és 
rugalmasságára, illetve a belső piac 
megfelelő működésére. Az orvosi 
eszközökre és technológiákra 
(gyógyszerekre, orvostechnikai eszközökre 
és emberi eredetű anyagokra), illetve a 
dohánytermékekre vonatkozó jogalkotásra, 
a betegek határokon átnyúló 
egészségüggyel és a határokon át terjedő 
súlyos egészségügyi veszélyekkel 
kapcsolatos jogaira vonatkozó 

(44) Az Unió egészségügyi 
jogalkotásának azonnali hatása van a 
polgárok életére, az egészségügyi 
rendszerek hatékonyságára és 
rugalmasságára, illetve a belső piac 
megfelelő működésére. Az orvosi 
eszközökre és technológiákra 
(gyógyszerekre, orvostechnikai eszközökre 
és emberi eredetű anyagokra), illetve a 
dohánytermékekre vonatkozó jogalkotásra, 
a betegek határokon átnyúló 
egészségüggyel és a határokon át terjedő 
súlyos egészségügyi veszélyekkel 
kapcsolatos jogaira vonatkozó 



PE625.435v02-00 26/50 AD\1168328HU.docx

HU

keretszabályozás nagyon fontos az Unió 
egészségvédelme szempontjából. A 
szabályozásnak, illetve a megvalósításnak 
és a végrehajtásnak az egészséggel 
kapcsolatos célkitűzések teljesítése mellett 
a területen az innováció és a kutatás 
fejlődésével, illetve a társadalmi 
változásokkal is lépést kell tartania. 
Folyamatosan fejleszteni kell ezért az ilyen 
tudományos jellegű jogalkotás 
végrehajtásához szükséges tudásbázist.

keretszabályozás nagyon fontos az Unió 
egészségvédelme szempontjából. A 
szabályozásnak, illetve a megvalósításnak 
és a végrehajtásnak az egészséggel 
kapcsolatos célkitűzések valamennyi 
tagállamban történő teljesítése mellett a 
területen az innováció és a kutatás 
fejlődésével, illetve a társadalmi 
változásokkal is lépést kell tartania, 
ugyanakkor figyelembe kell vennie a 
hátrányos szociális hátterű és a vidéki 
térségekben élő emberek kapcsán 
felmerülő kihívásokat. Folyamatosan 
fejleszteni kell ezért az ilyen tudományos 
jellegű jogalkotás végrehajtásához 
szükséges tudásbázist az Unió egész 
területén.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Mivel e rendelet célkitűzését, 
nevezetesen a munkaerőpiacok 
hatékonyságának fokozását, illetve a 
színvonalas munkahelyekhez való jutás 
támogatását, az oktatás és képzés 
elérhetőségének és színvonalának javítását, 
a társadalmi befogadás és az egészségügy 
támogatását, illetve a szegénység 
csökkentését, valamint a foglalkoztatási és 
szociális innováció, illetve az egészségügyi 
ág mentén folyó fellépéseket a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani – és 
ezért uniós szinten jobban megvalósíthatók 
–, az Unió intézkedéseket hozhat az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

(51) Mivel e rendelet célkitűzését, 
nevezetesen a munkaerőpiacok 
hatékonyságának fokozását, illetve a 
színvonalas munkahelyekhez való jutás 
támogatását, az oktatás és képzés 
elérhetőségének és színvonalának javítását, 
a társadalmi befogadás és az egészségügy 
támogatását, illetve a szegénység 
felszámolását, valamint a foglalkoztatási és 
szociális innováció, illetve az egészségügyi 
ág mentén folyó fellépéseket a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani – és 
ezért uniós szinten jobban megvalósíthatók 
–, az Unió intézkedéseket hozhat az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez 
szükséges mértéket.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „kísérő intézkedések”: az 
élelmiszer elosztása és/vagy az alapvető 
anyagi támogatás mellett végzett olyan 
tevékenységek, amelyek célja a társadalmi 
kirekesztés kezelése, ideértve a szociális 
szolgáltatások igénybevételének segítését
és azok nyújtását, illetve a háztartási 
költségvetés kezelésével kapcsolatos 
tanácsadást;

1. „kísérő intézkedések”: az 
élelmiszer elosztása és az alapvető anyagi 
támogatás mellett végzett olyan 
tevékenységek, amelyek célja a társadalmi 
kirekesztés kezelése és a szegénység 
felszámolása, ideértve a megfelelő állami
és támogatási szolgáltatásokról, háztartási 
költségekről stb. nyújtott tájékoztatást, a 
szociális szolgáltatások és pszichológiai 
támogatás igénybevételének segítését és 
azok nyújtását;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „leginkább rászoruló személyek” 
olyan természetes személyek – egyének 
vagy az e személyekből álló családok, 
háztartások vagy csoportok –, akiknek 
rászorultságát a nemzeti illetékes 
hatóságok által meghatározott objektív 
kritériumokkal összhangban, az 
érintettekkel konzultálva és az 
összeférhetetlenséget elkerülve, az említett 
illetékes nemzeti hatóságok által 
jóváhagyott olyan kritériumok szerint 
állapították meg, amelyek lehetővé tehetik 
a konkrét földrajzi területeken élő 
leginkább rászoruló személyekre történő 
összpontosítást;

13. „leginkább rászoruló személyek” 
olyan természetes személyek – egyének 
vagy az e személyekből álló családok, 
háztartások vagy csoportok –, akiknek 
rászorultságát a nemzeti illetékes 
hatóságok által meghatározott objektív 
kritériumokkal összhangban, a helyi és 
regionális hatóságokkal és az érintettekkel 
konzultálva és az összeférhetetlenséget 
elkerülve, az említett illetékes nemzeti 
hatóságok által jóváhagyott olyan 
kritériumok szerint állapították meg, 
amelyek lehetővé tehetik a konkrét 
földrajzi területeken élő leginkább 
rászoruló személyekre történő 
összpontosítást;

Módosítás 33

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

Az ESZA+ célja a tagállamok támogatása a 
magas foglalkoztatási szintek, a méltányos
szociális védelem és a munka jövőbeli 
világára felkészült, képzett és ellenálló 
munkaerő biztosítása érdekében, a szociális 
jogok európai pillérében – amelyet az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
2017. november 17-én hirdetett ki –
meghatározott elvekkel összhangban.

Az ESZA+ célja a tagállamok támogatása a 
szegénység tényleges felszámolása és a 
társadalmi kirekesztés elleni eredményes 
küzdelem, az egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség előmozdítása, 
a magas foglalkoztatási szintek, a kielégítő
és fenntartható szociális védelem, a 
mindenki számára biztosított megfelelő 
egészségi állapot és a munka jövőbeli 
világára felkészült, képzett és ellenálló 
munkaerő biztosítása érdekében, a szociális 
jogok európai pillérében – amelyet az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
2017. november 17-én hirdetett ki –
meghatározott elvekkel összhangban. Az 
ESZA+ célja továbbá, hogy hozzájáruljon 
az Európai Uniónak és a tagállamoknak a 
fenntartható fejlesztési célok elérésére 
vonatkozó kötelezettségvállalása 
teljesítéséhez.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ESZA+ támogatja és kiegészíti a 
tagállami szakpolitikákat, valamint 
azokhoz értéket ad hozzá annak érdekében, 
hogy biztosítsa az esélyegyenlőséget, a 
munkaerőpiacra való bejutást, a 
tisztességes munkafeltételeket, valamint a 
szociális védelmet és társadalmi 
befogadást, továbbá az emberi egészség 
magas szintű védelmét.

Az ESZA+ támogatja és kiegészíti a 
tagállami szakpolitikákat, valamint 
azokhoz értéket ad hozzá annak érdekében, 
hogy biztosítsa az esélyegyenlőséget, a 
munkaerőpiachoz és az oktatáshoz való 
egyenlő és megkülönböztetésmentes 
hozzáférést, a tisztességes 
munkafeltételeket, valamint a szociális 
védelmet és társadalmi integrációt és 
befogadást mindenki számára, a 
szegénység felszámolását, továbbá az 
emberi egészség magas szintű védelmét. 
Az ESZA+ keretén belül végrehajtott 
összes fellépésnek tiszteletben kell tartania 
az Európai Unió Alapjogi Chartáját.
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA+ a következő egyedi 
célkitűzéseket támogatja a foglalkoztatás, 
az oktatás és a társadalmi befogadás, 
valamint az egészségügy területén, ezáltal 
a [közös rendelkezésekről szóló új 
rendelet] [4]. cikkében foglalt, „egy 
szociálisabb Európa – a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtása” tárgyú 
szakpolitikai célkitűzéshez is hozzájárulva:

(1) Az ESZA+ a következő egyedi 
célkitűzéseket támogatja a foglalkoztatás, 
az oktatás, a szegénység felszámolása, a 
társadalmi integráció és befogadás, 
valamint az egészségügy területén, ezáltal 
a [közös rendelkezésekről szóló új 
rendelet] [4]. cikkében foglalt, „egy 
megkülönböztetésmentes, befogadó és 
szociálisabb Európa – a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtása és a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
felszámolása” tárgyú szakpolitikai 
célkitűzéshez is hozzájárulva:

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a foglalkoztatásba való bejutás 
javítása minden munkanélküli, különösen 
pedig a fiatalok és a tartósan 
munkanélküliek, valamint az inaktív 
személyek számára, előmozdítva az 
önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot;

i. a tisztességes javadalmazással járó 
tisztességes foglalkoztatásba való bejutás 
javítása minden munkanélküli, különösen 
pedig a fiatalok és a tartósan 
munkanélküliek, valamint az inaktív 
személyek számára, különleges 
intézkedéseket hozva a hátrányos helyzetű 
és marginalizálódott személyek, valamint 
a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
társadalmi csoportok, például a 
fogyatékkal élők, az 50 év felettiek, az 
egyedülálló anyák vagy szülők, az idősek, 
a romák és az alacsony iskolázottsági 
szinttel vagy alapkészségekkel rendelkezők 
számára; előmozdítva az önfoglalkoztatást 
és a szociális gazdaságot;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a munkaerőpiaci intézmények és 
szolgáltatások korszerűsítése a 
készségigények értékelése és a 
munkaerőpiac igényeinek való megfelelés, 
a pályamódosítás és a mobilitás érdekében 
időben történő, egyénre szabott 
segítségnyújtás és támogatás céljából;

ii. a munkaerőpiaci intézmények és 
szolgáltatások korszerűsítése a 
diszkrimináció megszüntetése, a 
készségigények értékelése és a 
munkaerőpiac igényeinek való megfelelés, 
a vállalatokkal való együttműködés 
megerősítése, valamint a pályamódosítás 
és a mobilitás érdekében időben történő,
megkülönböztetésmentes, inkluzív és
egyénre szabott segítségnyújtás és 
támogatás céljából;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nők munkaerőpiaci részvételének 
előmozdítása, a munka és a magánélet 
megfelelőbb egyensúlya, ideértve a 
gyermekgondozás igénybevételét, az 
egészségügyi kockázatokra is figyelmet 
fordító, egészséges és megfelelően 
kiigazított munkakörnyezetet, a 
munkavállalók, a vállalkozások és a 
vállalkozók változáshoz való 
alkalmazkodását, valamint az aktív és 
egészséges öregedést;

iii. a nők és férfiak között egyenlőség 
előmozdítása minden területen, ezen belül 
a nők munkaerőpiaci részvételének és 
szakmai előmenetelének előmozdítása, az 
„egyenlő munkáért egyenlő bért” elvének 
érvényesítése, valamint a munka és a 
magánélet megfelelőbb egyensúlya, 
különös tekintettel a gyermeküket egyedül 
nevelő anyákra vagy szülőkre, ideértve a 
gyermek- és idősgondozási, valamint az 
eltartottak gondozásával kapcsolatos 
lehetőségek igénybevételét; az 
egészségügyi kockázatokra (ezen belül a 
mentális egészségi kockázatokra) is 
figyelmet fordító, egészséges és 
megfelelően kiigazított munkakörnyezet 
előmozdítása; a vállalkozások és a 
vállalkozók változáshoz való 
alkalmazkodásának, valamint az aktív és 
egészséges időskor előmozdítása;

Módosítás 39

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

iv. az oktatási és képzési rendszerek 
minőségének, eredményességének és 
munkaerőpiaci relevanciájának fejlesztése, 
a kulcskompetenciák – többek között a 
digitális készségek – elsajátításának 
támogatása céljából;

iv. az oktatási és képzési rendszerek 
hozzáférhetőségének, inkluzivitásának, 
minőségének, eredményességének és 
munkaerőpiaci relevanciájának
megkülönböztetésmentes módon történő
fejlesztése, a kulcskompetenciák – többek 
között a szociális, digitális és nyelvi 
készségek – mindenki által való
elsajátításának támogatása céljából;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a minőségi és befogadó oktatásba 
és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek 
elvégzése, különösen a hátrányos helyzetű 
csoportok számára, a kisgyermekkori 
oktatástól és gondozástól az általános és a 
szakmai oktatáson és képzésen keresztül a 
felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -
tanulás, ideértve a tanulási mobilitás 
előmozdítását mindenki számára;

v. a magas színvonalú és befogadó 
oktatásba és képzésbe – a szakképzést is 
beleértve – való egyenlő bejutás, a korai 
iskolaelhagyás visszaszorítása és 
megelőzése, különösen a hátrányos 
helyzetű csoportok számára – ideértve a 
migráns gyermekeket, függetlenül 
tartózkodási jogállásuktól, az intézményi 
gondozásban lévő gyermekeket és a 
hajléktalanságban élő gyermekeket, 
valamint a hátrányos helyzetű és/vagy 
elszigetelt vidéki térségekből származó 
tanulókat –, a kisgyermekkori oktatástól és 
gondozástól az általános és a szakmai 
oktatáson és képzésen keresztül a 
felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -
tanulás, ideértve a tanulási mobilitás 
előmozdítását mindenki számára, valamint 
a megszerzett készségek és képesítések 
elismerését a tagállamokban;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – vi pont



PE625.435v02-00 32/50 AD\1168328HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. az egész életen át tartó tanulás –
különösen a készségek rugalmas 
fejlesztésére és az átképzésre irányuló 
lehetőségek – elősegítése mindenki 
számára, figyelembe véve a digitális 
készségeket, a munkaerőpiaci igényekre 
alapozva megfelelőbben előre jelezve a 
változásokat és az új készségek iránti 
igényeket, megkönnyítve a 
pályamódosítást és elősegítve a szakmai 
mobilitást;

vi. a minden korcsoport számára 
elérhető egész életen át tartó tanulás –
különösen a készségek rugalmas 
fejlesztésére és az átképzésre irányuló 
lehetőségek – elősegítése mindenki és 
különösen a tartósan munkanélküli 
személyek és az alacsony iskolai 
végzettséggel vagy alapkészségekkel 
rendelkezők számára, figyelembe véve a 
digitális készségeket, a munkaerőpiaci 
igényekre alapozva megfelelőbben előre 
jelezve a változásokat és az új készségek 
iránti igényeket, megkönnyítve a 
pályamódosítást és elősegítve a szakmai 
mobilitást;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. az aktív befogadás ösztönzése, 
többek között az esélyegyenlőség és az 
aktív részvétel előmozdítása, valamint a 
foglalkoztathatóság javítása érdekében;

vii. az aktív befogadás ösztönzése, 
többek között az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség és az aktív 
részvétel elérése, valamint a 
foglalkoztathatóság javítása érdekében;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – viii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viii. harmadik országok állampolgárai 
és marginalizált közösségek – például a 
romák – társadalmi-gazdasági 
integrációjának előmozdítása;

viii. a marginalizált közösségekkel –
például a romákkal – szembeni hátrányos 
megkülönböztetés minden formája elleni 
küzdelem és e közösségek társadalmi-
gazdasági befogadásának előmozdítása a 
különböző ágazatokon átnyúló integrált 
megközelítés alkalmazásával, ezáltal 
fellépve a cigányellenességgel szemben;
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – viii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viii a. a harmadik országbeli 
állampolgárokkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetése és 
hosszú távú társadalmi-gazdasági 
befogadásuk előmozdítása (különös 
tekintettel a nőkre és a gyermekekre,
ideértve a kísérő nélküli kiskorúakat is) a 
különböző ágazatokon átnyúló integrált 
megközelítés alkalmazásával és a helyi 
vagy regionális szereplők részvételével, 
többek között az oktatás és a képzés 
területén hozott egyedi intézkedések –
például nyelvi képzés –, a 
munkaerőpiacra való belépést 
megkönnyítő előkészítő intézkedések, az 
önállósulást és a helyi társadalommal való 
érdemi kapcsolatteremtést támogató 
intézkedések, a szolgáltatásokhoz való 
egyenlő hozzáférés és a köztisztviselői 
kapacitások erősítése és a 
köztisztviselőknek tartott, sokszínűséggel 
kapcsolatos képzések révén;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – ix pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ix. a minőségi, fenntartható és
megfizethető szolgáltatásokhoz való 
egyenlő és időben történő hozzáférés 
megerősítése; a szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítése, ideértve a 
szociális védelemhez való hozzáférés 
előmozdítását is; az egészségügyi 
rendszerek és tartós ápolási-gondozási 
szolgáltatások hozzáférhetőségének, 
hatékonyságának és rezilienciájának 
javítása;

ix. a minőségi, fenntartható, ingyenes 
vagy megfizethető szolgáltatásokhoz való 
egyenlő és időben történő hozzáférés 
megerősítése, különleges tekintettel a 
szegény és elszigetelt vidéki térségekre; a 
szociális védelmi rendszerek 
korszerűsítése, ideértve a szociális 
védelemhez való egyenlő hozzáférés 
előmozdítását is; az egészségügyi 
rendszerek és tartós ápolási-gondozási 
szolgáltatások hozzáférhetőségének, 
hatékonyságának és rezilienciájának 
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javítása;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – x pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x. a szegénységgel vagy társadalmi 
kirekesztéssel fenyegetett, többek között a 
legrászorulóbb személyek társadalmi 
integrációjának előmozdítása;

x. a szegénységben vagy társadalmi 
kirekesztettségben, illetve ennek 
fenyegetettségében élő személyek, többek 
között a legrászorulóbbak, például a 
hajléktalan személyek és családok, 
valamint a gyermekek társadalmi 
integrációjának előmozdítása;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – xi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xi. az anyagi depriváció kezelése 
élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás legrászorulóbbaknak való 
nyújtása útján, többek között kísérő 
intézkedésekkel.

xi. az anyagi depriváció kezelése 
élelmiszer- és alapvető anyagi támogatás 
legrászorulóbbaknak való nyújtása útján, 
többek között kísérő intézkedésekkel, 
hangsúlyt helyezve a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő gyermekekre.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA+ az egészségügyi ág 
keretében támogatja az egészségfejlesztést 
és a betegségmegelőzést, hozzájárul az 
egészségügyi rendszerek 
eredményességéhez, hozzáférhetőségéhez 
és ellenálló képességéhez, biztonságosabbá 
teszi az egészségügyi ellátást, csökkenti az 
egészségügyi egyenlőtlenségeket, megvédi 
a polgárokat a határon átnyúló 

(3) Az ESZA+ az egészségügyi ág 
keretében támogatja az egészségfejlesztést 
(ideértve a mentális egészség fejlesztését) 
és a betegségmegelőzést, hozzájárul az 
egészségügyi rendszerek 
eredményességéhez, hozzáférhetőségéhez, 
megkülönböztetésmentességhez és 
ellenálló képességéhez, biztonságosabbá 
teszi az egészségügyi ellátást, csökkenti az 
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egészségügyi veszélyektől, valamint 
támogatja az uniós egészségügyi 
jogszabályokat.

egészségügyi egyenlőtlenségeket, véget vet 
a megbélyegzett csoportok, egyebek 
mellett a mentális zavarral és értelmi 
fogyatékossággal élők, a transzszexuális és 
interszexuális emberek patologizálásának, 
megvédi az Unió lakosait a határon átnyúló 
egészségügyi veszélyektől, valamint 
támogatja az uniós egészségügyi 
jogszabályokat.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megosztott irányítás keretébe 
tartozó ESZA+ ág égisze alatt végrehajtott 
valamennyi program, továbbá a 
foglalkoztatásra és szociális innovációra 
vonatkozó, valamint az egészségügyi ág 
által támogatott műveletek biztosítják a 
férfiak és a nők közötti egyenlőséget 
előkészítésük, végrehajtásuk, nyomon 
követésük és értékelésük során. 
Előmozdítják továbbá az 
esélyegyenlőséget mindenki számára, 
nemre, faji vagy etnikai származásra, 
vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életorra vagy szexuális 
irányultságra alapuló megkülönböztetés 
nélkül.

(1) A megosztott irányítás keretébe 
tartozó ESZA+ ág égisze alatt végrehajtott 
valamennyi program, továbbá a 
foglalkoztatásra és szociális innovációra 
vonatkozó, valamint az egészségügyi ág 
által támogatott műveletek biztosítják a 
férfiak és a nők közötti egyenlőséget 
előkészítésük, végrehajtásuk, nyomon 
követésük és értékelésük során. Az ESZA+ 
programon keresztül a tagállamok és a 
Bizottság támogatják a 4. cikkben említett 
egyedi célkitűzéseken belüli célzott 
intézkedéseket azzal a céllal, hogy 
fokozzák a nők foglalkoztatásban való 
fenntartható részvételét és szakmai 
előmenetelét, így küzdve a női szegénység 
ellen, csökkentve a nemi alapú munkaerő-
piaci szegregációt, küzdve a nemekhez 
kötődő sztereotípiák ellen a 
munkaerőpiacon, az oktatásban és a 
képzésben, elősegítve a munka és a 
magánélet összeegyeztethetőségét 
mindenki számára, továbbá ösztönözve a 
gondozási feladatok férfiak és nők közötti 
egyenlő megosztását.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Valamennyi program a 
megkülönböztetésmentesség elvének az 
előkészítés, a végrehajtás, a nyomon 
követés és az értékelés során történő 
általános érvényesítése révén előmozdítja 
az esélyegyenlőséget mindenki számára, 
nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy 
társadalmi származáson, genetikai 
jellemzőkön, nyelven, valláson vagy 
meggyőződésen, politikai vagy egyéb 
véleményen, nemzeti kisebbséghez való 
tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, 
fogyatékosságon, életkoron, nemi 
irányultságon, nemi jellemzőkön vagy 
nemi identitáson alapuló 
megkülönböztetéstől mentesen. Az ESZA+ 
programon keresztül a tagállamok és a 
Bizottság támogatják a 4. cikkben említett 
egyedi célkitűzéseken belüli célzott 
intézkedéseket. Ezen intézkedések a 
fogyatékossággal élő személyeket segítő 
akadálymentesítésre irányulnak, céljuk e 
személyek bevonása a foglalkoztatásba, az 
oktatásba és a képzésbe, és ezáltal a 
társadalmi befogadás elősegítése, az 
iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint a 
bentlakásos/intézményi ellátásról a 
családi és közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés támogatása, 
különösen azoknak, akik többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülnek.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok és a Bizottság az 
ESZA+ bármely célkitűzésén belül 
támogatják az (1) bekezdésben említett 
elvek előmozdítására irányuló egyedi 
célzott intézkedéseket is, például a 

törölve
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bentlakásos/intézményi gondozás helyett a 
családi és közösségi gondozásra való 
átállást.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és adott esetben a Bizottság 
előmozdítják a szinergiákat és 
gondoskodnak az ESZA+ és más uniós 
alapok, programok és eszközök, például az 
Erasmus, a Menekültügyi és Migrációs 
Alap, valamint a reformtámogatási 
program – többek között a reformösztönző 
eszköz és a technikai támogatási eszköz –
közötti koordinációról, kiegészítő jellegről 
és koherenciáról, úgy a tervezési 
szakaszban, mint a végrehajtás során. A 
tagállamok és adott esetben a Bizottság 
optimalizálják a koordinációs 
mechanizmusokat az erőfeszítések 
megkettőződésének elkerülése és a 
végrehajtásért felelős személyek közötti 
szoros együtt működés biztosítása 
érdekében, hogy koherens és egyszerűsített 
támogatási intézkedéseket lehessen 
megvalósítani.

A tagállamok és adott esetben a Bizottság 
előmozdítják a szinergiákat és 
gondoskodnak az ESZA+ és más uniós 
alapok, programok és eszközök, például a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020 
utáni uniós keretrendszere, az Erasmus, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, a 
Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alap, a 
Menekültügyi és Migrációs Alap, valamint 
a reformtámogatási program – többek 
között a reformösztönző eszköz és a 
technikai támogatási eszköz – közötti 
koordinációról, kiegészítő jellegről és 
koherenciáról, úgy a tervezési szakaszban, 
mint a végrehajtás során. A tagállamok és 
adott esetben a Bizottság optimalizálják a 
koordinációs mechanizmusokat az 
erőfeszítések megkettőződésének 
elkerülése és a végrehajtásért felelős 
személyek közötti szoros együtt működés 
biztosítása érdekében, hogy koherens és 
egyszerűsített támogatási intézkedéseket 
lehessen megvalósítani.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-forrásaikból megfelelő 
összeget rendelnek az EUMSZ 121.
cikkének (2) bekezdésével és 148.
cikkének (4) bekezdésével összhangban 
elfogadott országspecifikus ajánlásokban 

(2) A tagállamok a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-forrásaikból megfelelő 
összeget rendelnek az EUMSZ 
121. cikkének (2) bekezdésével és 
148. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban elfogadott országspecifikus 
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és az európai szemeszterben meghatározott 
olyan kihívások kezelésére, amelyek a 4.
cikkben foglaltak szerint az ESZA+ hatálya 
alá tartoznak.

ajánlásokban és az európai szemeszterben 
meghatározott olyan kihívások kezelésére, 
amelyek a 4. cikkben foglaltak szerint az 
ESZA+ hatálya alá tartoznak, figyelembe 
véve az az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában rögzített jogokat és 
alapelveket.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 
25 %-át a társadalmi befogadás területére 
vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének 
vii–xi. pontjában meghatározott egyedi 
célkitűzésekhez – például harmadik 
országok állampolgárai társadalmi-
gazdasági integrációjának előmozdításához 
– rendelik.

(3) A tagállamok a megosztott irányítás 
alá tartozó ESZA+-forrásaik legalább 30%-
át a társadalmi befogadás és az anyagi 
deprivációval szembeni küzdelem 
területére vonatkozóan a 4. cikk 
(1) bekezdésének vii–xii. pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzésekhez –
például harmadik országok állampolgárai 
társadalmi-gazdasági integrációjának 
előmozdításához – rendelik.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásaik legalább 2 %-át 
az anyagi depriváció kezelésének a 4. cikk 
(1) bekezdésének xi. pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez 
rendelik.

A tagállamok a megosztott irányítás alá 
tartozó ESZA+-forrásaik legalább 4%-át az 
anyagi depriváció kezelésének a 4. cikk 
(1) bekezdésének xii. pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzéséhez 
rendelik.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tagállamok, ahol a nem 
foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 
képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 
közötti fiatalok aránya 2019-ben az 
Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 
átlagot, a 2021 és 2025 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-forrásaik legalább 10 %-át a 
fiatalok foglalkoztatását és az iskola és a 
munka közötti átmenetet támogató célzott 
intézkedésekhez és strukturális 
reformokhoz, valamint az oktatásba vagy 
képzésbe és a második esélyt kínáló 
oktatásba való újbóli beilleszkedés 
módjaihoz rendelik, különösen az ifjúsági 
garancia programjainak végrehajtása 
keretében.

Azok a tagállamok, ahol a nem 
foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 
képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 
közötti fiatalok aránya 2019-ben az 
Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 
átlagot, a 2021 és 2025 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-forrásaik legalább 15%-át a 
fiatalok foglalkoztatását és az iskola és a 
munka közötti átmenetet támogató célzott 
intézkedésekhez és strukturális 
reformokhoz, valamint az oktatásba vagy 
képzésbe és a második esélyt kínáló 
oktatásba való újbóli beilleszkedés 
módjaihoz rendelik, különösen az ifjúsági 
garancia programjainak végrehajtása 
keretében.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2026 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás szerinti 
ESZA+-erőforrások a [közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] [14.]. 
cikke szerinti időközi programozásakor 
azok a tagállamok, ahol a nem 
foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 
képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 
közötti fiatalok aránya 2024-ben az 
Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 
átlagot, a 2026 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-forrásaik legalább 10 %-át az 
említett intézkedésekhez rendelik.

A 2026 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás szerinti 
ESZA+-erőforrások a [közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] [14.]. 
cikke szerinti időközi programozásakor 
azok a tagállamok, ahol a nem 
foglalkoztatott, illetve oktatásban vagy 
képzésben nem részesülő, 15 és 29 év 
közötti fiatalok aránya 2024-ben az 
Eurostat adatai szerint meghaladja az uniós 
átlagot, a 2026 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó, megosztott irányítás alá tartozó 
ESZA+-forrásaik legalább 15%-át az 
említett intézkedésekhez rendelik.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés



PE625.435v02-00 40/50 AD\1168328HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a szóban forgó intézkedések 
végrehajtásakor kiemelten kezelik az 
inaktív és a tartósan munkanélküli 
fiatalokat, és célzott megkereső 
intézkedéseket léptetnek hatályba.

A tagállamok a szóban forgó intézkedések 
végrehajtásakor kiemelten kezelik az 
inaktív és a tartósan munkanélküli 
fiatalokat, köztük a romákat, a 
fogyatékossággal élőket és a harmadik 
országbeli állampolgárokat, és célzott 
megkereső intézkedéseket léptetnek 
hatályba.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok gondoskodnak 
a szociális partnereknek és a civil 
társadalmi szervezeteknek a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-ág által 
támogatott foglalkoztatási, oktatási és 
szociális befogadási politikák
megvalósításában való megfelelő
részvételéről.

(1) Az egyes tagállamok gondoskodnak 
a szociális partnereknek, a civil társadalmi 
szervezeteknek, az egyenlőséggel 
foglalkozó szerveknek, a nemzeti emberi 
jogi intézményeknek, valamint más 
érintett vagy képviseleti szervezeteknek az
ESZA+ által támogatott minden program –
ideértve a releváns foglalkoztatási, 
oktatási, a szegénység felszámolására és a 
társadalmi befogadásra, valamint a
hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetésére irányuló szakpolitikákat 
és programokat – programozásában,
megvalósításában, nyomon követésében és 
értékelésében való érdemi részvételéről.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a fejezet megosztott irányítás 
szerinti végrehajtás esetén a 4. cikk (1)
bekezdésének i–x. pontja szerinti ESZA+-
támogatásra alkalmazandó („a megosztott 
irányítás alá tartozó ESZA+-ág általános 

(1) Ez a fejezet megosztott irányítás 
szerinti végrehajtás esetén a 4. cikk 
(1) bekezdésének i–xi. pontja szerinti 
ESZA+-támogatásra alkalmazandó („a 
megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ág 
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támogatása”). általános támogatása”).

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Innovatív intézkedések és 
megközelítések a 4. cikk (1) bekezdésének 
i–x. pontjában meghatározott egyedi 
célkitűzések bármelyike alapján 
programozhatók.

(3) Innovatív intézkedések és 
megközelítések a 4. cikk (1) bekezdésének 
i– xi. pontjában meghatározott egyedi 
célkitűzések bármelyike alapján 
programozhatók.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtása kiegészíthető az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

(4) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi 
támogatás nyújtását ki kell egészíteni az 
illetékes szolgálatokhoz való újbóli 
irányítással és más olyan kísérő 
intézkedésekkel is, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
befogadása.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – nyújtása a 
munkaadók és a munkanélküliek számára 
az integrált európai munkaerőpiacok 
létrehozására figyelemmel, hogy 
betölthetők legyenek bizonyos ágazatok, 

d) konkrét támogatási szolgáltatások –
amelyek köre a felvételt megelőző 
előkészületektől az elhelyezkedést követő 
segítségnyújtásig terjed – nyújtása a 
munkaadók és a munkanélküliek számára 
az integrált európai munkaerőpiacok 
létrehozására figyelemmel, hogy 
betölthetők legyenek bizonyos ágazatok, 
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szakmák, országok, határ menti régiók üres 
álláshelyei, valamint konkrét csoportok (pl. 
a veszélyeztetett személyek) számára;

szakmák, országok, határ menti régiók üres 
álláshelyei, valamint konkrét csoportok (pl. 
a kiszolgáltatott helyzetben lévő
személyek) számára;

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az induló és a fejlődő szakaszban 
lévő – különösen a veszélyeztetett
személyeket foglalkoztató –
mikrovállalkozások számára történő 
mikrofinanszírozás nyújtásához 
kapcsolódó piaci ökoszisztéma 
kidolgozásának támogatása;

e) az induló és a fejlődő szakaszban 
lévő – különösen a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő személyeket foglalkoztató, 
valamint a hátrányos szociális hátterű, 
többek között roma, harmadik országbeli 
állampolgárságú vagy fogyatékossággal 
élő vállalkozó által alapított és 
működtetett – mikrovállalkozások és 
szociális szövetkezetek számára történő 
mikrofinanszírozás nyújtásához 
kapcsolódó piaci ökoszisztéma 
kidolgozásának támogatása;

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) iránymutatás nyújtása a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásához 
szükséges szociális infrastruktúra (többek 
között lakhatás, gyermekgondozás, 
valamint oktatás és képzés, egészségügyi 
ellátás és hosszú távú gondozás) 
kidolgozásához;

h) iránymutatás nyújtása a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásához 
szükséges szociális infrastruktúra (többek 
között lakhatás, gyermekgondozás, 
idősgondozás, áttérés az intézményi 
ellátásról a családi és közösségi alapú 
gondozásra, oktatás és képzés, 
egészségügyi ellátás és hosszú távú 
gondozás) kidolgozásához;

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a készségek és képesítések 
elismerése a munkaerőpiacra való belépés 
és a munkaerő mobilitásának 
megkönnyítése érdekében

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a 4. cikk (1) bekezdésében említett 
területekhez kapcsolódó bizonyítékok 
terjesztésével foglalkozó információs 
rendszerek;

iii. a 4. cikk (1) bekezdésében említett 
területekhez kapcsolódó bizonyítékok és 
adatok gyűjtésével, elemzésével és
terjesztésével foglalkozó információs 
rendszerek;

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – d pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a Tanács elnöksége által szervezett 
események, konferenciák és 
szemináriumok.

iv. az érintett civil társadalmi és nem 
kormányzati szervezetek által szervezett 
események, konferenciák és 
szemináriumok.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely nemzetközi szervezet vagy 
az uniós jog alapján létrehozott bármely 
jogalany.

b) bármely, az Európai Unióban 
működő nemzetközi szervezet vagy az 
uniós jog alapján létrehozott bármely 
jogalany.
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Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. Az egészségfejlesztésbe és a 
betegségek megelőzésébe való beruházás

i. Az egészségfejlesztésbe (ideértve a 
mentális egészség fejlesztését) és a 
betegségek megelőzésébe való beruházás 
különös tekintettel a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportokra

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. A tagállamok olyan 
tudástranszferrel való támogatása, amely 
hasznos az eredményesebb, hozzáférhetőbb 
és ellenállóbb egészségügyi rendszereket, 
valamint a megfelelőbb egészségfejlesztést 
és betegségmegelőzést célzó és konkrétan 
az európai szemeszterben meghatározott 
kihívásokkal foglalkozó nemzeti 
reformfolyamatok szempontjából

iii. A tagállamok olyan 
tudástranszferrel való támogatása, amely 
hasznos az eredményesebb, 
hozzáférhetőbb, megkülönböztetésmentes, 
befogadóbb és ellenállóbb egészségügyi 
rendszereket, valamint a megfelelőbb 
egészségfejlesztést és betegségmegelőzést 
célzó és konkrétan az európai 
szemeszterben meghatározott kihívásokkal 
foglalkozó nemzeti reformfolyamatok 
szempontjából

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EUMSZ 163. cikke szerinti bizottság Az ESZA+-bizottság 
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Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot munkájában az 
EUMSZ 163. cikke alapján létrehozott
bizottság (az ESZA+-bizottság) támogatja.

(1) A Bizottságot munkájában az 
EUMSZ 163. cikkén alapuló, kibővített
bizottság (az ESZA+-bizottság) támogatja. 
Az átláthatóság és a kiegyensúlyozott 
képviselet biztosítása érdekében a 
bizottság összetételét a Bizottságnak jóvá 
kell hagynia.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, továbbá 
minden tag esetében kinevez egy póttagot 
is. A póttag a tag távollétében 
automatikusan jogosult az eljárásban való 
részvételre.

(2) Minden tagállam legfeljebb hétéves 
időtartamra kinevezi a bizottságba a 
kormány egy képviselőjét, a munkavállalói 
szervezetek egy képviselőjét, a munkáltatói 
szervezetek egy képviselőjét, az ESZA+ 
programjainak előkészítésében, 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében részt vevő érintett civil 
szervezetek egy képviselőjét, az 
egyenlőséggel foglalkozó szervek vagy 
más független emberi jogi intézmények 
egy képviselőjét, továbbá minden tag 
esetében kinevez egy póttagot is. A póttag 
a tag távollétében automatikusan jogosult 
az eljárásban való részvételre.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
szervezeteket uniós szinten képviselő 

(3) Az ESZA+-bizottságnak tagja a 
munkavállalói és a munkáltatói 
szervezeteket, az érintett civil 
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minden szervezet egy-egy képviselője. szervezeteket, valamint az egyenlőséggel 
foglalkozó szerveket uniós szinten 
képviselő minden szervezet egy-egy 
képviselője.

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ESZA+-bizottságban biztosítani 
kell a nemek közötti egyensúlyt, valamint 
a kisebbségi és más kirekesztett csoportok 
megfelelő képviseletét.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1b pont – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— kisebbségek (beleértve a 
marginalizálódott közösségeket, például a 
romákat)**,

— romák**,

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1b pont – 1 bekezdés – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kisebbségek (a romákon kívül),

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2 a franciabekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a támogatott civil társadalmi 
szolgáltatók száma nemzeti, regionális és 
helyi szinten.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 5 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a roma végső címzettek száma;

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— külföldi hátterű és kisebbségekbe 
tartozó (beleértve a marginalizálódott 
közösségeket, például a romákat) végső 
kedvezményezettek száma; 

— külföldi hátterű és kisebbségekbe 
tartozó (beleértve a marginalizálódott 
közösségeket, kivéve a romákat) végső 
kedvezményezettek száma;

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a roma végső címzettek száma;

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— külföldi hátterű és kisebbségekbe 
tartozó (beleértve a marginalizálódott 
közösségeket, például a romákat) végső 
kedvezményezettek száma; 

— külföldi hátterű és kisebbségekbe 
tartozó (beleértve a marginalizálódott 
közösségeket, kivéve a romákat) végső 
kedvezményezettek száma;
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