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RÖVID INDOKLÁS

Az Európai Bizottság által javasolt 2007-2013 időszak pénzügyi perspektíváiról szóló új 
rendelet keretében, az Európai Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó javaslat megismétli az 
1999-től kezdődően az Alapnak szánt szerepet, azaz az Európai Foglalkoztatási Stratégia 
támogatását. A fogalmazó üdvözli az ESZA-val kapcsolatos rendeletre vonatkozó javaslatot, 
amely megerősíti ezen Alap, az Európai Foglalkoztatási Stratégia és az Unió által elfogadott 
célkitűzések közötti kapcsolatot a társadalmi integráció, az oktatás és a szakképzés, valamint 
a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása területén. Ezen célkitűzések folytatása a 
lisszaboni stratégia elengedhetetlen velejárója.
Az ESZA jobban körülhatárolt és egyszerűsített kiadásokkal támogatja a két célkitűzésének a 
"konvergencia" és a "regionális és foglalkoztatási versenyképesség" keretében, a dolgozók és 
a vállalatok nagyobb alkalmazkodóképességét; a munkát keresők és az inaktív személyek 
álláslehetőségeinek javítását, a munkanélküliség megelőzését; az aktív életkor 
meghosszabbítását, a nők és a bevándorlók munkaerőpiaci részvételének növelését; a 
hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának megerősítését és a diszkrimináció 
elleni küzdelmet; a partnerség erősítését a foglalkoztatási és a társadalmi integráció területén 
végrehajtandó reformokban.

Ugyanakkor az emberi erőforrásba való befektetés és az intézményi kapacitás 
megerősítésének érdekében hozott intézkedések, az ügyvitel és a közszolgáltatások 
hatékonysága csak a "konvergencia" célkitűzését érintik. Az előadó következésképpen sokkal 
nagyobb rugalmasságot javasol a témában, és felkéri a foglalkoztatási bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy vizsgálja meg ezt a problémát.

Az előadó üdvözli, hogy az ESZA-val kapcsolatos rendeletre vonatkozó javaslatban 
határozottan megemlítik a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdításának szükségességét, 
nemcsak a nemek dimenziójának minden egyes politikába való beillesztése révén, hanem 
konkrét tevékenységekkel, amelyeknek célja a nők foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételének és fejlődésének növelése, az EK-Szerződésben előírt rendelkezéseknek 
megfelelően. 

Az előadónak az a véleménye, hogy a diszkrimináció valamennyi fajtája elleni küzdelmet és a 
nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítását mind a szakképzésben, mind a 
munkalehetőségekben, a foglalkoztatásban való részvételben és fejlődésben is meg kell 
valósítani.

A lakosság tudatosságnövelése a diszkrimináció elleni küzdelemben és különösen a nemek 
közötti esélyegyenlőség előmozdításában elengedhetetlen ahhoz, hogy a mentalitás fejlődjön, 
és valódi változásokban reménykedhessünk. Az előadó következésképpen úgy véli, hogy a 
tudatosságnövelő és tájékoztatási tevékenységek ESZA általi finanszírozása nélkülözhetetlen.

Az előadó azt javasolja, hogy a konkrét cselekvések és a nemek egyenjogúságával
kapcsolatos integrációs tevékenységek finanszírozási terveit tartalmazzák a működési 
programok, a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság kérelmének megfelelően, amely Maria 
Antonia Avilès Peréa képviselő asszony által, a Strukturális Alap (A5-0059/2003) 
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felhasználásakor a nemek közötti esélyegyenlőség célkitűzéseiről készített saját 
kezdeményezésű beszámolójában szerepel. Egy ilyen integráció nemcsak az alap kezelését 
javítja, hanem annak értékelését is, hogy a nők milyen mértékben részesülnek valójában a 
finanszírozott intézkedésekből. 

Tekintettel a tapasztalat valamint a jó gyakorlat cseréjének jelentőségére, illetve a nők 
helyzetének javítását szolgáló újító tevékenységek ösztönzésére, az előadó örömmel 
tapasztalja, hogy ezeket a szempontokat beillesztették az ESZA-ról szóló új rendeletbe.

Az előadó üdvözli azt a tényt, hogy az ESZA-ról szóló új rendelet előírja a nem kormányzati 
szereplők véleményének kikérését a tervezés, a megvalósítás valamint a működési programok 
ellenőrzése során.

Az előadó aggódik a finanszírozott tevékenységek azon reklámintézkedéseinek hiánya miatt 
az ESZA-val kapcsolatos rendeletre irányuló javaslatban, amelyek ezen tevékenységeket 
teszik sokkal átláthatóbbá és elérhetőbbé az érdekelt felek számára. Javasolja ilyen 
intézkedések bevezetését a szóbanforgó rendeletre irányuló javaslatba. Ezen kívül, az előadó 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy tegyék lehetővé a finanszírozott tevékenységekhez 
való egyszerűbb és gyorsabb hozzájutást.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási, Szociális Ügyi Bizottságot, 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosítása

Módosítás: 1
3. preambulumbekezdés

(3) Az ESZA-nak a tagállamok azon 
irányelveit kell támogatnia, amelyek 
szorosan összefüggenek az Európai 
Foglalkoztatási Stratégia által meghozott 
irányelvekkel és ajánlásokkal, és a Közösség 
által megállapított közös célkitűzésekkel, 
társadalmi integráció, illetve oktatás és 
szakképzés tekintetében azért, hogy azok 
jobban szolgálják az Európai Tanács 
lisszaboni és göteborgi ülésén elfogadott 
célkitűzések és célok végrehajtását.

(3) Az ESZA-nak a tagállamok azon 
irányelveit kell támogatnia, amelyek 
szorosan összefüggenek az Európai 
Foglalkoztatási Stratégia által meghozott 
irányelvekkel és ajánlásokkal, és a Közösség 
által megállapított közös célkitűzésekkel, a 
társadalmi integráció, illetve oktatás és 
szakképzés, valamint a nemek közötti 
esélyegyenlőség előmozdítása tekintetében 
azért, hogy azok jobban szolgálják az 
Európai Tanács lisszaboni és göteborgi 
ülésén elfogadott célkitűzések és célok 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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végrehajtását.

Indoklás

A nők és férfiak esélyegyenlősége az EK- Szerződés 2. cikke értelmében az EU, valamint az 
Európai Foglalkoztatási Stratégia és a lisszaboni stratégia egyik célkitűzése. Az Európai 
Szociális Alap feladatával kapcsolatos rendeletre irányuló javaslat 2. cikke egyébként a 
Közösség célkitűzései között említi a nők és férfiak esélyegyenlőségét. Tekintettel ezen elv 
jelentőségére és az összhangra való törekvés folytán, ezen célkitűzést fontos beilleszteni a 3. 
preambulumbekezdésbe.

Módosítás: 2
4. preambulumbekezdés

(4) A regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás célkitűzése alapján a 
változások jobb kiszámítását és kezelését 
szem előtt tartva, az ESZA támogatásának 
különösen a dolgozók és a vállalatok 
alkalmazkodóképességének növelésére, az 
álláslehetőségek és a munkaerőpiaci 
részvétel javítására, a hátrányos helyzetű 
emberek társadalmi integrációjának és a 
diszkrimináció elleni küzdelem 
megerősítésére, és a reformpartnerség 
ösztönzésére kell irányulnia.

(4) A konvergencia és a regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás 
célkitűzései alapján a változások jobb 
kiszámítását és kezelését szem előtt tartva, 
az ESZA támogatásának különösen a 
dolgozók és a vállalatok 
alkalmazkodóképességének növelésére, az 
álláslehetőségek és a munkaerőpiaci 
részvétel javítására, a hátrányos helyzetű 
emberek társadalmi integrációjának és a 
diszkrimináció elleni küzdelem 
megerősítésére, és a reformpartnerség 
ösztönzésére kell irányulnia. 

Indoklás

Az említett célkitűzéseket mind a konvergencia, mind a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás célkitűzéseire alkalmazni kell, mint azt a 3. cikkben olvashatjuk.

Módosítás: 3
7. preambulumbekezdés

(7) Biztosítani kell azt, hogy az ESZA 
tevékenysége összhangban legyen az 
Európai Foglalkoztatási Stratégiában 
meghatározott politikákkal, illetve az ESZA 
támogatásait a foglalkoztatásra vonatkozó 
irányelvek és ajánlások végrehajtására kell 

(7) Biztosítani kell azt, hogy az ESZA 
tevékenysége összhangban legyen az 
Európai Foglalkoztatási Stratégiában, 
nevezetesen a PROGRESS programban
meghatározott politikákkal és 
programokkal, valamint a foglalkoztatással 



PE 355.492v01-00

Külső fordítás 6/15 PA\558304HU.doc

HU

koncentrálni. és a társadalmi integrációval kapcsolatos 
nemzeti cselekvési tervekkel, illetve az 
ESZA támogatásait a foglalkoztatásra 
vonatkozó irányelvek és ajánlások 
végrehajtására kell koncentrálni.

Indoklás

A Strukturális Alapok kiegészítik a tagállamok tevékenységét, szükséges tehát az ESZA 
tevékenységét a foglalkoztatási és a társadalmi integrációval kapcsolatos nemzeti cselekvési 
tervekkel egyeztetni (az ESZA- ról szóló 1784/1999 rendelet 13. preambulumbekezdése). 
Szükséges az ESZA tevékenysége és a PROGRESS programja közötti összhangot 
megteremteni abban az esetben, ha ez a program a foglalkoztatást és a társadalmi 
szolidaritást érinti.  A PROGRESS programról szóló határozatra irányuló javaslat 15. cikke 
(COM(2004) 488) kifejezetten előírja a program tevékenységének egyeztetését az ESZA-val.

Módosítás: 4
9. preambulumbekezdés

(9) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az ESZA 
által a Konvergencia és a Regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás 
célkitűzései alapján finanszírozott 
prioritások végrehajtása, a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását és az 
egyenlőtlenségek megszüntetését szolgálja;  
a nemek esélyegyenlőségét megteremtő 
koncepciót, a nők foglalkoztatásban való 
fenntartható részvételét és fejlődését növelő 
konkrét intézkedéseknek kell kísérniük.

(9) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az ESZA 
által a Konvergencia és a Regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás 
célkitűzései alapján finanszírozott 
prioritások végrehajtása, a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását és az 
egyenlőtlenségek megszüntetését szolgálja; 
a nemek esélyegyenlőségét megteremtő 
koncepciót, a nők munkalehetőségeit javító, 
foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és fejlődését növelő konkrét 
intézkedéseknek kell kísérniük.

Indoklás

A nők munkaerőpiaci részvételének javításához mindenekelőtt konkrét intézkedésekre van 
szükség azért, hogy munkalehetőségeiket megkönnyítsük. Az Európai Szociális Alapról szóló 
1784/1999 rendelet 2. cikkének e) pontja előírja egyébként, hogy " az Alap támogatja… a 
konkrét intézkedéseket a nők  munkaerőpiaci részvételének és álláslehetőségeik javítása 
érdekében…" 

Módosítás: 5
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3. cikk (1) bekezdés a) ii) pont

ii) a gazdasági változások kiszámítása és 
pozitív kezelése a jobb egészségügyet és 
biztonságot is beleértve, elsősorban 
innovatív és termelékenyebb 
munkaszervezeti formák megtervezésével és 
terjesztésével, a munkahelyekkel és 
szakismeretekkel szemben támasztott 
jövőbeli igények megjelölésével, illetve a 
dolgozóknak nyújtott, a vállalat és az ágazat 
szerkezetátalakítását figyelembe vevő 
konkrét foglalkoztatási, képzési és 
támogatási szolgáltatások kialakításával.

ii) a gazdasági változások kiszámítása és 
pozitív kezelése a jobb 
munkakörülményeket, munkaidő beosztást,
egészségügyet és biztonságot is beleértve, 
elsősorban innovatív és termelékenyebb 
munkaszervezeti formák megtervezésével és 
terjesztésével, a munkahelyekkel és 
szakismeretekkel szemben támasztott 
jövőbeli igények megjelölésével, illetve a 
dolgozóknak nyújtott, a vállalat és az ágazat 
szerkezetátalakítását figyelembe vevő 
konkrét foglalkoztatási, képzési és 
támogatási szolgáltatások kialakításával.

Indoklás

A lisszaboni stratégia által előirányzott, valamint az ESZA által támogatott munka 
minőségének a javítása, a nagyobb rugalmasság érdekében történő munkaidő beosztás 
valamint a munkakörülmények javításával kell párosulnia azért, hogy tekintettel legyenek a  
foglalkoztatási piac fejlődéseire, illetve lehetővé tegyék a családi élet és a hivatás 
összeegyeztethetőségét.

Módosítás: 6
3. cikk (1) bekezdés  b) pont bevezető rész

b) a munkát keresők és az inaktív emberek 
munkalehetőségeinek javítása, a 
munkanélküliség megelőzése, a munkában 
eltöltött idő meghosszabbítása, és a nők és 
bevándorlók munkaerőpiaci részvételének 
növelése, különösen az alábbiak 
ösztönzésével:

b) a munkát keresők, többek között a 
fiatalok és különösen a fiatal nők és az 
inaktív emberek munkalehetőségeinek 
javítása, a munkanélküliség megelőzése, a 
munkában eltöltött idő meghosszabbítása, és 
a nők és bevándorlók munkaerőpiaci
részvételének, valamint fejlődésének 
növelése, különösen az alábbiak 
ösztönzésével:

Indoklás

A statisztikák szerint a fiatal munkanélküliek száma folyamatosan növekszik. Ráadásul ez a 
helyzet különösen a fiatal nőket érinti. Az ESZA támogatása alapvető abban a tekintetben, 
hogy a tagállamokat segítse ezen probléma elleni küzdelemben.
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Módosítás: 7
3. cikk (1) bekezdés b) iia) pont (új)

iia) konkrét intézkedések a 
munkalehetőségek javítása, és a 
foglalkoztatásban való részvétel növelése, 
valamint a fiatalok és különösen a fiatal 
nők foglalkoztatásban való fejlődése 
érdekében.

Indoklás

Lásd a 6. módosítás indoklását.

Módosítás: 8
3. cikk (1) bekezdés b) iii) pont

iii) konkrét intézkedések a nők fenntartható 
munkahelyi részvételének és érvényesülési 
lehetőségeinek növelésére, a 
munkaerőpiacon a nemek alapján történő 
megkülönböztetés csökkentésére, többek 
között a nemek közti bérkülönbség 
gyökerének kezelésével, a munka és a 
családi élet összeegyeztetésére, a 
gyermeknevelés és az eltartott gondozás 
igénybevételi lehetőségének 
egyszerűsítésével;

iii) konkrét intézkedések a nők 
munkalehetőségeinek javítására, illetve
fenntartható munkahelyi részvételének és 
érvényesülési lehetőségeinek növelésére, a 
munkaerőpiacon a nemek alapján történő 
megkülönböztetés csökkentésére, többek 
között a nemek közti bérkülönbség 
gyökerének kezelésével, a munka és a 
családi élet összeegyeztetésére, a 
gyermeknevelés és az eltartott gondozás 
igénybevételi lehetőségének 
egyszerűsítésével;

Indoklás

A nők munkalehetőségeinek, valamint a foglalkoztatásban való részvételük megkönnyítését 
szolgáló intézkedések elengedhetetlenek. Az ESZA-ról szóló 1784/1999 rendelet 2. cikkének e) 
pontja kimondja, hogy " az Alap támogatja a nők munkalehetőségeinek, valamint a 
munkaerőpiaci részvételük javítása érdekében meghozott konkrét intézkedéseket… "

Módosítás: 9
3. cikk (1) bekezdés b) iv) pont

iv) konkrét intézkedések a bevándorlók 
társadalmi beilleszkedésének 
megerősítésére, a munkában való
részvételük növelésére, beleértbe a 

iv) konkrét intézkedések a bevándorlók 
társadalmi beilleszkedésének 
megerősítésére, a munkalehetőségeik 
javítására és a munkában való részvételük 
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tanácsadást és a nyelvoktatást, illetve a 
külföldön megszerzett szakképzettség 
elismerését is.

és érvényesülésük növelésére, beleértve a 
tanácsadást és a nyelvoktatást, illetve a 
külföldön megszerzett szakképzettség 
elismerését is.

Indoklás

Fontos, hogy az Unióba bevándorolt személyeknek lehetőséget biztosítsunk nemcsak a 
munkaerőpiacra való bejutáshoz és a munkában való fenntartható részvételhez, hanem a 
szakmai érvényesüléshez is.

Módosítás: 10
3. cikk (1) bekezdés c) i) pont

i) a hátrányos helyzetű emberek, a 
társadalmi kirekesztést átélő emberek, az 
iskolából lemorzsolódók, a kisebbségek és a 
fogyatékos emberek munkahelyi 
integrációjának megvalósítása 
foglalkoztathatóságot javító intézkedésekkel, 
különösen a szociális gazdaság területén, 
kísérő intézkedésekkel, megfelelő szociális 
támogatással és ellátó szolgálatokkal;

i) a hátrányos helyzetű emberek, a 
társadalmi kirekesztést átélő emberek, az 
iskolából lemorzsolódók, a kisebbségek és a 
fogyatékos emberek munkahelyi 
integrációjának megvalósítása 
foglalkoztathatóságot javító intézkedésekkel, 
különösen a szociális gazdaság területén, 
kísérő intézkedésekkel, megfelelő szociális 
támogatással és ellátó szolgálatokkal;

Indoklás
Az eredeti angol verzióhoz képest egy fordítási hibáról van szó, amely így hangzik 
"…accompanying actions and relevant social support and care services"

Módosítás: 11
3. cikk (1) bekezdés c) ii) pont

ii) munkahelyi sokszínűség, és a 
diszkriminatív munkaerőpiaci lehetőségek 
elleni küzdelem tudatosságnöveléssel, és a 
helyi közösségek és vállalatok bevonásával.

ii) munkahelyi sokszínűség, és a 
diszkrimináció elleni küzdelem a 
szakképzésben, a munkaerőpiaci
lehetőségekben, a munkában való részvételi 
és érvényesülési lehetőségekben 
tudatosságnöveléssel, és a helyi közösségek 
és vállalatok bevonásával.
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Indoklás

A hátrányos helyzetűekkel szembeni diszkrimináció nemcsak a munkalehetőségeket, hanem a 
munkában való részvételt és érvényesülést, valamint a szakképzést is érinti.

Módosítás: 12
3. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a). Az ESZA támogatja a lakosság 
tagállamok által megvalósított tájékoztatási 
és tudatosságnövelési intézkedéseit, 
amelyeknek célja a diszkrimináció elleni 
küzdelem és a nemek közötti 
esélyegyenlőség előmozdítása a 
társadalomban.

Indoklás

A diszkrimináció, valamint a nemek közötti egyenlőtlenségek elleni küzdelemnek a lakosság 
tudatosságnövelésével kell párosulnia oly módon, hogy fokozatosan alakítsák a 
gondolkodásmódot azzal a szándékkal, hogy valódi esélyegyenlőséget lehessen létrehozni a 
munkaerőpiacon.

Módosítás: 13
3.cikk (4) bekezdés

4. A társadalmi integráció 2. bekezdés (c) (i) 
pontjában említett prioritásainak 
megvalósítása során a(z) […]/EK [ERFA] 
rendelet hatálya alá tartozó intézkedéseket az 
ESZA legfeljebb az érintett prioritás tengely 
10%-ának megfelelő összeggel 
finanszírozhatja.

4. A társadalmi integráció 1. bekezdés (c) (i) 
pontjában említett prioritásainak 
megvalósítása során a(z) […]/EK [ERFA] 
rendelet hatálya alá tartozó intézkedéseket az 
ESZA legfeljebb az érintett prioritás tengely 
10%-ának megfelelő összeggel 
finanszírozhatja.

Indoklás

Egy bekezdésbeli tévedésről van szó.   A 3. cikk (1) bekezdés c) i) pontja érinti a társadalmi 
integrációt és nem a 2. bekezdés c) i) pontja.

Módosítás: 14
4. cikk (2a) bekezdés (új)

2 a. A működési programok tartalmazzák a 
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konkrét intézkedések finanszírozási tervét, 
beleértve a társadalmi kohézió, a nemek 
közötti esélyegyenlőség előmozdítását célzó 
intézkedéseket is.

Indoklás

A nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítását célzó, különböző intézkedések és konkrét 
cselekvések finanszírozási tervének beillesztése a működési programokba lehetővé teszi az 
alap felhasználásának ellenőrzését és minden egyes közreműködés hatékonyságának a 
megítélését.

Módosítás: 15
4. cikk (4) bekezdés

4. A számszerűsített célkitűzések és a 
[Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 
általános rendelkezéseinek megállapításáról 
szóló] […]/EK tanácsi rendelet 18. cikkében 
meghatározott nemzeti stratégiai 
referenciakeret végrehajtásának 
ellenőrzésére kiválasztott mutatók azonosak 
az Európai Foglalkoztatási Stratégia 
végrehajtásában és a Közösség szociális 
integráció, illetve oktatás és szakképzés 
területén megállapított célkitűzéseivel 
összefüggésben alkalmazottakkal. A 
működési programokat ellenőrző 
mutatóknak összhangban kell lenniük az így 
számszerűsített célkitűzésekkel.

4. A számszerűsített célkitűzések és a 
[Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 
általános rendelkezéseinek megállapításáról 
szóló] […]/EK tanácsi rendelet 18. cikkében 
meghatározott nemzeti stratégiai 
referenciakeret végrehajtásának 
ellenőrzésére kiválasztott mutatók azonosak 
az Európai Foglalkoztatási Stratégia 
végrehajtásában és a Közösség szociális 
integráció, illetve oktatás és szakképzés, 
valamint a nemek közötti esélyegyenlőség 
területén megállapított célkitűzéseivel 
összefüggésben alkalmazottakkal. A 
működési programokat ellenőrző 
mutatóknak összhangban kell lenniük az így 
számszerűsített célkitűzésekkel.

Indoklás

A nemek közötti esélyegyenlőség a Közösség egyik célkitűzése, amit az ESZA-nak is 
figyelembe kell venni.

Módosítás: 16
4. cikk (5) bekezdés

5. Az ESZA tevékenységével kapcsolatban 
végzett értékeléseknél azt is fel kell mérni, 
hogy az ESZA által támogatott tevékenység 

5. Az ESZA tevékenységével kapcsolatban 
végzett értékeléseknél azt is fel kell mérni, 
hogy az ESZA által támogatott tevékenység 
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hogyan szolgálja az Európai Foglalkoztatási 
Stratégia és a Közösség célkitűzéseinek 
megvalósítását az érintett tagállamban, a 
társadalmi integráció, illetve az oktatás és a 
szakképzés terén.

hogyan szolgálja az Európai Foglalkoztatási 
Stratégia és a Közösség célkitűzéseinek 
megvalósítását az érintett tagállamban, a 
társadalmi integráció, a nemek közötti 
esélyegyenlőség előmozdítása, illetve az 
oktatás és a szakképzés terén.

Indoklás

Fontos felmérni azt, hogy az ESZA által finanszírozott tevékenységek milyen mértékben 
járulnak hozzá a tagállamokban a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdításához.

Módosítás: 17
5. cikk (2) bekezdés

2. A tagállamok és minden egyes működési 
program végrehajtó hatósága az ESZA 
támogatás programozása, végrehajtása és
ellenőrzése során gondoskodik a szociális 
partnerek bevonásáról, és a megfelelő 
területi szintű, nem kormányzati érdekelt 
felek véleményének kikéréséről.

2. A tagállamok és minden egyes működési 
program végrehajtó hatósága az ESZA 
támogatás programozása, végrehajtása, 
ellenőrzése és értékelése során gondoskodik 
a szociális partnerek bevonásáról, és a 
megfelelő területi szintű, nem kormányzati 
érdekelt felek véleményének kikéréséről.

Indoklás

Az általános rendelet 10. cikke előírja, hogy a partnerség "a nemzeti stratégiai referencia 
keret előkészítésére és ellenőrzésére, valamint a működési programok előkészítésére, 
megvalósítására, ellenőrzésére és értékelésére vonatkozik. A tagállamok a  megfelelő 
partnerek mindegyikét, és pontosabban a régiókat bevonják a programozás különböző 
szakaszaiba …"

Módosítás: 18
5. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a). A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést a lakosság, valamint 
azon működési programokban és 
tevékenységekben érintett szereplők 
tájékoztatása érdekében, amelyeket az 
ESZA finanszíroz.

Indoklás

A lakosság, valamint az érintett szereplők tájékoztatása lehetővé teszi az átláthatóság 
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biztosítását az Alap közreműködésében, a tervjavaslatok számának növelését, valamint a 
finanszírozott tevékenységekben való részvételt, és hozzájárul a fel nem használt előirányzatok 
problémáinak megoldásához.

Módosítás: 19
5. cikk (3) bekezdés

3. Valamennyi működési program irányító 
hatósága támogatja, hogy a szociális 
partnerek ezen rendelet 2. cikke alapján 
finanszírozott tevékenységekben 
kellőképpen részt vegyenek, és azokhoz 
hozzáférjenek.

A „Konvergencia” célkitűzés alapján az 
ESZA forrásainak legalább 2%-át 
kapacitásépítésre, és a szociális partnerek 
által együttesen végzett, különösen a 
dolgozók és a vállalatok 2. cikk (1) 
bekezdésének (a) pontjában említett 
alkalmazkodóképességével kapcsolatos 
tevékenységekre kell elkülöníteni.

3.  Valamennyi működési program irányító 
hatósága támogatja, hogy a szociális 
partnerek ezen rendelet 3. cikke alapján 
finanszírozott tevékenységekben 
kellőképpen részt vegyenek, és azokhoz 
hozzáférjenek.

A „Konvergencia” célkitűzés alapján az 
ESZA forrásainak legalább 2%-át 
kapacitásépítésre, és a szociális partnerek 
által együttesen végzett, különösen a 
dolgozók és a vállalatok 3. cikk (1) 
bekezdésének (a) pontjában említett 
alkalmazkodóképességével kapcsolatos 
tevékenységekre kell elkülöníteni.

Indoklás

A hivatkozott cikkszámban való tévedésről van szó.

Módosítás: 20
5. cikk (4) bekezdés

4. Valamennyi működési program irányító 
hatósága támogatja, hogy a nem 
kormányzati szervezetek -elsősorban a 
társadalmi integráció és a nemek közötti 
esélyegyenlőség területén - a finanszírozott 
tevékenységekben kellőképpen részt 
vegyenek, és azokhoz hozzáférjenek.

4. Valamennyi működési program irányító 
hatósága támogatja, hogy az érintett nem 
kormányzati szervezetek -elsősorban a 
társadalmi integráció és a nemek közötti 
esélyegyenlőség területén - a finanszírozott 
tevékenységekben kellőképpen részt 
vegyenek, és biztosítja számukra, hogy
azokhoz könnyen és gyorsan hozzáférjenek.

Indoklás

A nem kormányzati szervezetek gyakran ütköznek nehézségekbe a Strukturális Alapok által 
finanszírozott tevékenységekhez való hozzájutásban, többek között a gyakran hosszú határidő 
és az eljárás nehézsége miatt. Az ESZA-ról szóló 1784/1999 rendelet 14. 
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preambulumbekezdése előírja egyébként, hogy " olyan intézkedéseket kell előirányozni, 
amelyekkel a helyi csoportok, beleértve a nem kormányzati szervezeteket is, könnyen és 
gyorsan bejuthatnak az Alap versenytárgyalására…"

Módosítás: 21
6. cikk

A tagállamok és az irányító hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a működési 
programokban – esetleg konkrét mutatókkal 
együtt – írják le, hogyan ösztönzik a nemek 
közötti esélyegyenlőséget a 
programozásban, a végrehajtásban, az 
ellenőrzésben, illetve az értékelésben.

A tagállamok és az irányító hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a működési 
programokban – esetleg nemek szerinti 
mennyiségi és minőségi statisztikákkal és
mutatókkal együtt – írják le, hogyan 
ösztönzik a nemek közötti esélyegyenlőséget 
a programozásban, a végrehajtásban, az 
ellenőrzésben és az értékelésben.

A tagállamok ügyelnek a nők és férfiak 
kiegyensúlyozott részvételére a döntéshozó, 
a kiválasztó, az ellenőrző szervezetekben, 
helyi, regionális és nemzeti szinten.

Indoklás

A nemek szerinti mennyiségi és minőségi mutatók és statisztikák szisztematikus felhasználása 
meghatározó az Alap közreműködései hatékonyságának ellenőrzésében, értékelésében és 
megítélésében az esélyegyenlőségi célkitűzések megvalósításához képest. A nők és férfiak 
kiegyensúlyozott részvétele az említett szervezetekben elengedhetetlen az alap korrekt 
felhasználásához a nemek közötti esélyegyenlőség területén (lásd az Strukturális Alapokról  
szóló 1260/1999 általános rendelet 35. cikke a támogatás-felügyeleti bizottságok 
kiegyensúlyozott összetételéről).

Módosítás: 22
10. cikk c) pont

c) a kisebbségek társadalmi beilleszkedését 
és foglalkoztatását erősítő intézkedések;

c) a kisebbségek, a hátrányos helyzetűek és 
a fogyatékkal élő személyek társadalmi 
beilleszkedését és foglalkoztatását erősítő 
intézkedések;

Indoklás

Az éves záró megvalósítási beszámolónak tartalmaznia kell a nemzeti kisebbségek érdekében 
végrehajtott intézkedések összefoglalásán túlmenően, olyan személyi kategóriákat, amely a 
hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő embereket foglalja magába. Az éves záró megvalósítási 
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beszámolónak tartalmaznia kellene a 3. cikk (1) bekezdés c) pontjában érintett valamennyi 
személy foglalkoztatásának és társadalmi integrációjának megerősítése érdekében 
végrehajtott intézkedések összefoglalását.
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