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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európa 2020 stratégia által a munkanélküliség és a szegénység elleni küzdelem területén 
vállalt célkitűzések elérése érdekében a Bizottság a társadalmi változást és innovációt érintő 
programot javasol, amellyel három kiemelt kezdeményezés megvalósításában vesz részt: 
„Mozgásban az ifjúság”, „Új készségek és munkahelyek menetrendje” és „A szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja”.

A javaslat szerint ez az új program a 2007–2013-re vonatkozó három meglévő eszközt 
csoportosítana át a 2014–2020 közötti időszakra: a Progress programot, az EUREST-t és a 
Progress mikrofinanszírozási eszközének 2010 óta meglévő európai eszközét.

Ezen átcsoportosítás révén a Bizottság a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 
egyszerűsítésének célkitűzéseit kívánja megvalósítani, javasolva a kedvezményezettek 
programban való részvételének egyszerűsítését, az adminisztratív terhek csökkentését, a 
pénzügyi szabályok egységesítését, a megvalósítás nagyfokú rugalmasságának biztosítását, 
valamint a szinergiák megkönnyítését a program különböző prioritásai és más közösségi 
programok (különösen az Európai Szociális Alap) között.

A Bizottság által javasolt több cikknek is az egyszerűsítés a célja.

Mind a Bizottság igazgatási részlegei, mind a kedvezményezettek adminisztratív terheinek 
csökkentése érdekében gyakrabban kellene folyamodni az átalányösszeghez és 
átalányfinanszírozáshoz, különösen a mobilitási programok megvalósításában.

Egyben egyablakos hozzáférést kell biztosítani a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, 
ami biztosítja a mikrofinanszírozáshoz szükséges alapokat, technikai segítséget és 
kapacitásépítési támogatást nyújt, valamint megkönnyíti e szervezetek működését és 
fejlődését.

Ugyanakkor a célkitűzések, végső kedvezményezettek, szereplők és működés szempontjából 
eltérő eddigi három program egyetlen programba való csoportosítása azzal a veszéllyel járhat, 
hogy gyengíti a javaslat koherenciáját, a program rugalmasságát és megnehezíti az ezen 
alprogramok és más közösségi alapok közötti szinergia kialakítását. Ezért a Bizottság 
bizonyos javaslatait át kell dolgozni vagy el kell mélyíteni a program következetes
megvalósítása, a végfelhasználók és a különböző nagyságú közvetítők maximális haszna 
érdekében.

A projekteket inkább európai hozzáadott értékük, nem pedig nagyságuk alapján kell 
támogatni. A „kis” közösségi projekteknek valódi európai hozzáadott értékük lehet, ahogy azt 
a mikrofinanszírozási rendszer működése is mutatja. 

Az előadó egy (százalékos) elosztási kulcsot javasol a három alprogram között, amely 
különbözik a Bizottság által eredetileg javasolttól, de megegyezik az illetékes bizottság 
előadója által javasoltakkal, így biztosítva mindegyik számára a szükséges eszközöket és 
figyelembe véve sajátosságaikat. 

Az előadó azt is javasolja, hogy a program irányítására a Bizottság igazgatási kiadásaira szánt 



PE486.165v02-00 4/17 AD\902965HU.doc

HU

teljes összeg ne haladja meg a 2%-ot. 

Az előadó elégedett a teljes összeg 5%-át kitevő tartalékkeret létrehozásával, amely lehetővé 
teszi a politikai prioritásokhoz és a szükségletek alakulásához való évenkénti alkalmazkodást, 
ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy e tartalékkeret felhasználása tekintetében biztosítani kell a 
költségvetési hatóság (Parlament és Tanács) előjogait. 

Ezenkívül az előadó kétli, hogy valódi szinergia lenne a társadalmi változás és innováció 
programja és a szociális szférát érintő többi közösségi fellépés között. Nevezetesen az Európai 
Szociális Alap által finanszírozott fellépésekről, valamint az Erasmus mindenkinek és a Jogok 
és Polgárság új programokból finanszírozott projektekről van szó, különösen az 
esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség vonatkozásában, amelyek már nem képezik 
a Progress alprogram integráns részét.

Végül külön figyelmet kell fordítani a program értékelésére, különösen a Bizottság által 2017 
közepén elvégzendő értékelés kapcsán, hogy a program szükséges módosításait a 2018. évi 
költségvetési eljárás keretében el lehessen végezni. 

Ezenkívül az előadó még arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy támogatni és erősíteni kell a 
mikrofinanszírozási eszközt, amely a Bizottság által 2014–2020-ban használatba venni kívánt 
innovatív pénzügyi eszközök részét képezi. A munkanélkülieknek (különösen a 
munkaerőpiactól nagyon távol állóknak), a szegény munkavállalóknak és a tevékenységüket 
fejleszteni kívánó mikrovállalkozóknak pénzügyi szolgáltatásokra (mikrohitelre, saját 
mikrotőkére és lehetőség szerint mikrobiztosításra), illetve tanácsadói szolgáltatásokra van 
szükségük. Bár a Bizottság javaslata részben biztosítja a pénzügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, elfeledkezik a gyakran az Európai Szociális Alap által finanszírozott tanácsadói 
szolgáltatásokhoz való kapcsolódásról. 

Biztosítani kell az eszköz teljes átláthatóságát, a Bizottság javaslatának megfelelően 
gondoskodva arról, hogy a megfelelő pénzügyi tevékenységek bevételeit és kifizetéseit 
ugyanahhoz a pénzügyi eszközhöz rendeljék.

Úgy tűnik, a Bizottság az előző időszakhoz képest stabil finanszírozást javasol a program 
számára tudatában annak, hogy a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség 
aspektusai a 2014–2020-as időszakban a Jogok és Polgárság program részét fogják képezni 
(3. fejezet). Figyelembe véve a következő többéves pénzügyi keretről szóló intézményközi 
eszmecserék előmenetelét, az előadó javasolja, hogy halasszák el a szavazást a program 
finanszírozásáról addig, amíg nem sikerül megállapodásra jutni a 2014–2020-as időszakra 
szóló többéves pénzügyi keretről. Emlékeztet azonban arra, hogy a Parlament az „Új többéves 
pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című 2011. június 8-i 
állásfoglalásának 162. bekezdésében kijelenti: „meggyőződése, hogy a következő többéves 
pénzügyi terv forrásait legalább 5%-kal kell növelni” a 2013-as szinthez képest, és hogy 
biztosítani kell a szükséges eszközöket a program megfelelő megvalósításához.

MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:
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Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi keret 
csak a költségvetési hatóság számára tett 
javaslatnak tekintendő, és az nem 
rögzíthető addig, amíg nem születik 
megállapodás a többéves pénzügyi 
keretről; 

Indokolás

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. megismétli álláspontját, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben 
elegendő kiegészítő forrásra van szükség 
annak érdekében, hogy az Unió teljesíteni 
tudja meglévő szakpolitikai prioritásait és 
a Lisszaboni Szerződésből fakadó új 
feladatait, nevezetesen a társadalmi 
befogadással kapcsolatosakat, és képes 
legyen választ adni előre nem látható 
eseményekre; rámutat arra, hogy a 
Parlament az „Új többéves pénzügyi keret 
a versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című 2011. június 8-i 
állásfoglalásában felszólított, hogy a 
következő többéves pénzügyi terv forrásait 
legalább 5%-kal kell növelni a 2013-as 
szinthez képest; felszólítja a Tanácsot, 
hogy amennyiben nem osztja ezt a 
megközelítést, határozza meg 
egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni, annak ellenére, hogy 
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európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;

Indokolás

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával 
összhangban a programnak egységes 
megközelítést kell alkalmaznia a 
foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi 
kirekesztés és szegénység elleni küzdelem 
során. A végrehajtását racionalizálni és 
egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös 
rendelkezésekkel, amelyek többek között 
tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a 
fellépések típusait, a nyomonkövetési és 
értékelési szabályozásokat. A programnak 
az egyértelmű EU hozzáadott értékkel 
rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell 
helyeznie a kritikus tömeg elérése 
érdekében és hogy csökkenjen az 
igazgatási teher mind a 
kedvezményezettek, mind a Bizottság 
számára. Emellett nagyobb mértékben kell 
alkalmazni az egyszerűsített 
költségelszámolási módokat (átalányösszeg 
és átalányfinanszírozás), különösen a 
mobilitási programok végrehajtásakor. A 
programnak egyablakos hozzáférést kell 
biztosítania a mikrofinanszírozást 
szolgáltatók számára, amelyek 
mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és 
műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak 
finanszírozást. Végezetül a programnak 
évenként elosztott tartalékkeret 
létrehozásával költségvetési rugalmasságot 
kell biztosítania a politikai prioritásoknak 
megfelelően.

(5) Az Európa 2020 stratégiával 
összhangban a programnak egységes 
megközelítést kell alkalmaznia a 
foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi 
kirekesztés és szegénység elleni küzdelem 
során. A végrehajtását racionalizálni és 
egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös 
rendelkezésekkel, amelyek többek között 
tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a 
fellépések típusait, a nyomonkövetési és 
értékelési szabályozásokat. A programnak 
az egyértelmű EU hozzáadott értékkel 
rendelkező kis, közepes és nagy 
projekteket is előtérbe kell helyeznie, és 
támogatnia kell olyan projekteket is, 
amelyek egyébként nem részesülnének 
finanszírozásban. A program célja annak 
biztosítása, hogy az igazgatási teher a 
lehető legalacsonyabb legyen mind a 
kedvezményezettek, mind pedig a 
Bizottság számára. Emellett nagyobb 
mértékben kell alkalmazni az 
egyszerűsített költségelszámolási módokat
(átalányösszeg és átalányfinanszírozás), 
különösen a mobilitási programok 
végrehajtásakor. A programnak egyablakos 
hozzáférést kell biztosítania a 
mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, 
amelyek mikrohitelekhez, 
kapacitásépítéshez és műszaki 
segítségnyújtáshoz nyújtanak 
finanszírozást. Végezetül a programnak – a 
költségvetési hatóság éves költségvetés 
tekintetében meglévő előjogainak teljes 
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mértékű tiszteletben tartása mellett –
évenként elosztott tartalékkeret 
létrehozásával költségvetési rugalmasságot 
kell biztosítania annak érdekében, hogy a 
pénzeszközöket szükség esetén a politikai 
prioritásoknak megfelelően a program 
területei között át lehessen csoportosítani.

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a tartalékkeret elköltéséről a költségvetési hatóság határoz.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a 
vállalkozásalapítás előtt álló egyik 
legnagyobb akadály, különösen a 
munkaerőpiactól legtávolabb került 
emberek számára. Ezen a területen az uniós 
és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására 
van szükség a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének növelése és az arra 
legjobban rászorulók – különösen a 
munkanélküliek és a sérülékeny csoportok 
– igényének kielégítése érdekében, akik 
mikrovállalkozásokat szeretnének 
beindítani vagy fejleszteni akár 
önfoglalkoztatás keretében is, de nem 
jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az 
Európai Parlament és a Tanács létrehozta 
az eszközt.

(14) A hitelekhez, a sajáttőkéhez és a 
kvázi-sajáttőkéhez való hozzáférés hiánya 
a vállalkozásalapítás előtt álló egyik 
legnagyobb akadály, különösen a 
munkaerőpiactól legtávolabb került 
emberek számára. Ezen a területen az uniós 
és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására 
van szükség a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének növelése és az arra
legjobban rászorulók – különösen a 
munkanélküliek és a sérülékeny csoportok 
– igényének kielégítése érdekében, akik 
mikrovállalkozásokat szeretnének 
beindítani vagy fejleszteni akár 
önfoglalkoztatás keretében is, de nem 
jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az 
Európai Parlament és a Tanács létrehozta 
az eszközt.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szociális vállalkozások Európa (16) A szociális vállalkozások szerepet 
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pluralista szociális piacgazdaságának 
sarkkövei. A társadalmi változásokat 
innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és 
így értékesen járulhatnak hozzá az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez.
A programnak javítania kell a szociális 
vállalkozások finanszírozáshoz való 
hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat a 
Bizottság által indított „társadalomtudatos 
vállalkozás” kezdeményezéshez.

játszanak Európa pluralista szociális
piacgazdaságában. A társadalmi 
változásokat innovatív megoldásokkal 
ösztönözhetik, és így értékesen járulhatnak 
hozzá az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez. A programnak 
javítania kell a szociális vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférését, és
ezáltal hozzájárulhat a Bizottság által 
indított „társadalomtudatos vállalkozás” 
kezdeményezéshez.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Szerződés 8. és 10. cikke alapján a 
programnak valamennyi tevékenységében 
támogatnia kell a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
érvényesítését. A nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a 
program tevékenységei során rendszeres 
monitoring és értékelés keretében kell 
foglalkozni.

(18) A Szerződés 8. és 10. cikke alapján a 
programnak valamennyi tevékenységében 
támogatnia kell a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
érvényesítését. A nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a 
program tevékenységei során rendszeres 
monitoring és értékelés keretében kell 
foglalkozni, az e területekkel kapcsolatos 
kiadásokat pedig a „Jogok és polgárság” 
programba kell átcsoportosítani.

Indokolás

A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló rendelettervezetben javasolt 958 millió eurós teljes 
összeg alig nagyobb, mint a 2007 és 2013 közötti időszakban érvényes 932 eurós jelenlegi 
kiadás. A növekedés azonban jóval jelentősebb lehet, ha a mostani PROGRESS-programban 
szereplő, a nemek közötti egyenlőséggel és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos 
jelenlegi 238 millió eurós kiadást leválasztják a javasolt új programról és átteszik egy másik 
költségvetésbe (Jogok és polgárság program) – ezt egyértelművé kell tenni.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) a Parlamentnek az „Új többéves 
pénzügyi keret a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” 
című 2011. június 8-i állásfoglalása1

szerint az Európai Unió előtt álló egyik 
legnagyobb kihívás a versenyképesség 
megtartása, a növekedés gyorsítása és a 
munkanélküliség magas szintjének 
leszorítása, a megfelelően működő 
munkaerőpiacra és a társadalmi 
feltételekre való összpontosítás a 
foglalkoztatási teljesítmény javítása 
érdekében, a tisztességes munka 
támogatása, a munkavállalók jogainak 
egész Európában való biztosítása, a 
munkakörülmények javítása és a 
szegénység visszaszorítása;
____________
1Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai Unió 
társadalmi változás és innováció 
programját (a továbbiakban: a program), 
amelynek célja, hogy hozzájáruljon az 
Európa 2020 stratégia, annak kiemelt céljai 
és integrált iránymutatásai 
végrehajtásához, pénzügyi támogatást 
nyújtva az Európai Unió célkitűzéseinek 
megvalósításához a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítása, a megfelelő 
szociális védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai Unió 
társadalmi változás és innováció 
programját (a továbbiakban: a program), 
amelynek célja, hogy hozzájáruljon az 
Európa 2020 stratégia, annak kiemelt 
céljai, kiemelt kezdeményezései és integrált 
iránymutatásai végrehajtásához, pénzügyi 
támogatást nyújtva az Európai Unió 
célkitűzéseinek megvalósításához a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítása, a megfelelő szociális 
védelem biztosítása, a társadalmi 
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küzdelem és a munkakörülmények javítása 
tekintetében.

kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelem és a munkakörülmények javítása 
tekintetében.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az uniós jog modernizálása az 
intelligens szabályozási elveknek 
megfelelően, és annak biztosítása, hogy a 
munkakörülményekre vonatkozó uniós 
jogot eredményesen alkalmazzák

(c) Az uniós jog modernizálása az 
intelligens szabályozási elveknek 
megfelelően, és annak biztosítása, hogy a 
munkakörülményekre vonatkozó uniós 
jogot eredményesen alkalmazzák, 
megfelelően figyelembe véve a jogalkotók 
és a szociális partnerek közötti 
feladatmegosztást;

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a kis- és középvállalkozási szektor 
fejlődését előmozdító rendszerek és 
szabályok kiépítése és előmozdítása; 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A program végrehajtásához szükséges 
pénzügyi előirányzat a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra
958,19 millió EUR.

1. A program végrehajtásához szükséges fő 
referenciát képező pénzügyi keretösszeg 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között a költségvetési 
kérdésekben történő együttműködésről és 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, …/… -i 
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intézményközi megállapodás [] pontja 
értelmében a 2014. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakra jelenlegi 
árakon számolva [958,19] millió EUR.

Indokolás

A jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg csak jelzésértékű, és nem 
határozható meg addig, amíg nem sikerül megállapodásra jutni a többéves pénzügyi keretről.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fennmaradó 5%-ot a politikai 
prioritásoknak megfelelően kell évente
felosztani a területek között.

A pénzeszközök hatékony felhasználása, 
valamint a politikai prioritásoknak 
megfelelően a program területei között 
átcsoportosítása érdekében a fennmaradó 
5%-ot évente kell felosztani a területek 
között, a költségvetési hatóság éves 
költségvetés tekintetében meglévő 
előjogainak teljes mértékű tiszteletben 
tartása mellett.

Indokolás
A fennmaradó 5% felhasználásáról az Európai Parlament és a Tanács határoz.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az indikatív százalékos részarányokat a 
programozási időszak második felére 
módosítani lehet, miután a Bizottság 
elvégezte a program félidős értékelését, 
amelyet -2017 közepén közzétesznek.
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Indokolás
Mivel nem lehet 2020-ig előre pontosan meghatározni a program három területének konkrét 
előrelépéseit, a területek közötti átfogó elosztást 2017-ben felül kell vizsgálni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi típusú fellépések 
finanszírozhatók a program keretében:

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a Tanács elnöksége által szervezett 
események, konferenciák és 
szemináriumok;

(b) a Tanács elnöksége által szervezett 
események, konferenciák és 
szemináriumok közül kizárólag azok, 
amelyek közvetlenül megfelelnek a 
program céljainak;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) szakértői testületek, nemzeti, regionális 
és helyi hatóságok, valamint 
foglalkoztatási szolgálatok európai szintű 
hálózatba szervezése és együttműködése;

(d) szakértői testületek, nemzeti, regionális 
és helyi hatóságok, a civil társadalom,
valamint a szociális partnerek és a
foglalkoztatási szolgálatok európai szintű 
hálózatba szervezése és együttműködése;



AD\902965HU.doc 13/17 PE486.165v02-00

HU

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program támogatható tevékenységeit 
más uniós eszközökkel együtt is meg lehet 
valósítani, feltéve, hogy az ilyen közös 
fellépés mind a program, mind a többi 
érintett eszköz célkitűzéseinek megfelel.

A program támogatható tevékenységeit 
más uniós eszközökkel együtt is meg lehet 
valósítani, feltéve, hogy az ilyen közös 
fellépés mind a program, mind a többi 
érintett eszköz célkitűzéseinek megfelel. A 
Bizottság a tagállamokkal együttműködve 
gondoskodik az egyéb eszközök (pl. ESZA 
vagy ERFA), illetve a program keretében 
megvalósuló intézkedések egyértelmű 
szétválasztásáról annak érdekében, hogy 
ne kerüljön sor a támogatások közötti 
átfedésekre, valamint hogy biztosítsák a 
szinergiát.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 
vannak más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítik azokat, különösen az Európai 
Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan 
területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a 
jogérvényesülés és az alapvető jogok, az 
oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a 
kutatás és innováció, a vállalkozás, az 
egészségügy, a bővítés és a külső 
kapcsolatok, valamint az általános 
gazdaságpolitika. 

1. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 
vannak más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítik azokat, különösen az Európai 
Szociális Alap (ESZA) keretében, 
elsősorban a mikrofinanszírozási eszköz 
kedvezményezettjeinek támogatása 
érdekében. Biztosítani kell a 
következetességet és a komplementaritást
olyan területeken, mint a társadalmi 
párbeszéd, a jogérvényesülés és az 
alapvető jogok – nevezetesen a 2014–2020 
közötti többéves „Jogok és polgárság” 
program keretében –, az oktatás, a 
szakképzési és ifjúságpolitika –
nevezetesen a 2014–2020 közötti többéves 
„Erasmus mindenkinek” program 
keretében –, a kutatás és innováció, a 
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vállalkozás, az egészségügy, a bővítés és a 
külső kapcsolatok, valamint az általános 
gazdaságpolitika.

Indokolás

A szociális innováció a mikrofinanszírozásban megszilárdítaná a partnerség szerepét és 
megerősítené a mikrofinanszírozási intézmények kapcsolatait az üzletfejlesztési szolgáltatások 
nyújtóival, valamint megkönnyítené részvételüket a foglalkoztatásra és a társadalmi 
befogadásra irányuló kezdeményezésekben.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program rendszeres nyomon követése, 
szakpolitikai és finanszírozási 
prioritásainak szükséges kiigazítása 
érdekében a Bizottság két évente 
nyomonkövetési jelentéseket készít és küld 
az Európai Parlament és a Tanács számára.
E jelentéseknek tartalmazniuk kell a 
program eredményeit és azt, hogy milyen 
mértékben vették figyelembe a nemek 
közötti egyenlőségre és a 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
megfontolásokat, ideértve a 
hozzáférhetőség kérdéseit, a program 
tevékenységei során.

A program rendszeres nyomon követése, 
szakpolitikai és finanszírozási 
prioritásainak szükséges kiigazítása 
érdekében a Bizottság két évente 
nyomonkövetési jelentéseket készít és küld 
az Európai Parlament és a Tanács számára.
E jelentéseknek tartalmazniuk kell a 
program végrehajtása terén megvalósult 
előrelépést, az elért eredményeket és azt, 
hogy milyen mértékben vették figyelembe 
a nemek közötti egyenlőségre és a 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
megfontolásokat, ideértve a 
hozzáférhetőség kérdéseit, a program 
tevékenységei során.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A program félidős értékelését 2017. 
végéig kell elvégezni a célkitűzései 
teljesítésében elért eredmények felmérése, 
a forrásfelhasználás hatékonyságának 
megállapítása és az uniós hozzáadott érték 

1. A program félidős értékelését 2017
közepéig kell elvégezni a célkitűzései 
teljesítésében elért eredmények felmérése, 
a forrásfelhasználás hatékonyságának 
megállapítása és az uniós hozzáadott érték 
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megállapítása érdekében. megállapítása érdekében. A Bizottság az 
értékelés alapján javaslatot tehet 
előirányzok átcsoportosítására a program 
egyes területei között.

Indokolás

Annak érdekében, hogy határozni lehessen a program módosításairól a többéves pénzügyi 
keret második felére, az értékelést a Bizottság által javasolt időpontnál korábban kell 
benyújtani (lsd. a 3. módosítást).

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan személyek, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 
fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a 
munkaerőpiacra való belépés vagy 
visszatérés, valamint olyan, a társadalmi 
kirekesztődés által fenyegetett vagy 
sérülékeny személyek, akik a 
hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés 
tekintetében hátrányos helyzetben vannak, 
és akik saját mikrovállalkozásukat 
szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni;

(a) olyan személyek, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 
fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a 
munkaerőpiacra való belépés vagy 
visszatérés, valamint olyan, a társadalmi 
kirekesztődés által fenyegetett vagy 
sérülékeny személyek, akik a 
hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés
vagy a szükséges sajáttőke vagy kvázi-
sajáttőke megléte tekintetében hátrányos 
helyzetben vannak, és akik saját 
mikrovállalkozásukat szeretnék elindítani 
vagy továbbfejleszteni;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az 1. bekezdés a) pontja szerinti 
tevékenységeket folytató állami és 
magánszervezeteknek a kormányzás, az 
irányítás és az ügyfelek védelmét magas 
színvonalon kell biztosítaniuk a mikrohitel 
nyújtására vonatkozó európai magatartási 
kódex elveinek megfelelően, és annak 

3. Az 1. bekezdés a) pontja szerinti 
tevékenységeket folytató állami és 
magánszervezeteknek a kormányzás, az 
irányítás és az ügyfelek védelmét magas 
színvonalon kell biztosítaniuk a mikrohitel 
nyújtására és a sajáttőkéhez vagy kvázi-
sajáttőkéhez való hozzáférésre vonatkozó 



PE486.165v02-00 16/17 AD\902965HU.doc

HU

megakadályozására kell törekedniük, hogy 
a személyek és vállalkozások túlzottan 
eladósodjanak.

európai magatartási kódex elveinek 
megfelelően, és annak megakadályozására 
kell törekedniük, hogy a személyek és 
vállalkozások túlzottan eladósodjanak.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A [költségvetési rendelet] 18. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően egy pénzügyi 
eszköz bevételeit és kifizetéseit ahhoz a 
pénzügyi eszközhöz kell rendelni. A már 
az előző többéves pénzügyi keretben 
létrehozott pénzügyi eszközök esetében az 
előző időszakban kezdődött műveletek 
bevételeit és kifizetéseit a jelenlegi időszak 
pénzügyi eszközéhez kell rendelni.

3. A [költségvetési rendelet] vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően egy 
pénzügyi eszköz bevételeit és kifizetéseit 
ahhoz a pénzügyi eszközhöz kell rendelni
mindaddig, amíg az a pénzügyi eszköz 
használatban van. A már az előző 
többéves pénzügyi keretben létrehozott 
pénzügyi eszközök esetében az előző 
időszakban kezdődött műveletek bevételeit 
és kifizetéseit a jelenlegi időszak pénzügyi 
eszközéhez kell rendelni.
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