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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 nyomon követési 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 nyomon követési és 
értékelési szabályozásokat. A programnak
előtérbe kell helyeznie az egyértelmű
példaértékű jelleggel és uniós hozzáadott 
értékkel rendelkező nagy projekteket 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. Korlátozott keretein belül a 
programnak évenként elosztott 
tartalékkeret létrehozásával költségvetési 
rugalmasságot kell biztosítania a politikai 
prioritásoknak megfelelően.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Tekintettel a program keretein belül 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
pénzeszközökre, valamint ezen 
pénzeszközök különféle területek számára 
történő előzetes elkülönítésére, a 
finanszírozás során elsőbbséget kell 
élveznie az egyértelműen 
multiplikátorhatással rendelkező 
struktúrák fejlesztésének, amelyek 
jótékony hatással bírnak a jövőbeni 
projektekre és kezdeményezésekre. 
Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak 
elkerülése érdekében, hogy fennálljon az 
egyéb alapokkal vagy programokkal −
különösen az Európai Szociális Alappal −
való bármifajta átfedés és/vagy kettős 
finanszírozás lehetősége.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A program nagyszabású céljai és 
nagy jelentősége ellentmondásban áll a 
rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök 
nagyon korlátozott mértékével, ami adott 
esetben elmarad az érdekeltek 
programmal szembeni elvárásaitól. 

Módosítás 4
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az EURES alkalmazási körét 
szélesíteni kell uniós szintû, célzott 
mobilitási programok kialakítása és 
támogatása érdekében, hogy a feltárt 
munkaerõ-piaci hiányok esetében az üres 
álláshelyeket be lehessen tölteni. A 
Szerzõdés 47. cikkének megfelelõen a 
programnak elõ kell segítenie a fiatal 
munkavállalók mobilitását.

(12) Az EURES alkalmazási körét 
szélesíteni kell uniós szintű, célzott 
mobilitási programok kialakítása és 
támogatása érdekében, hogy a feltárt 
munkaerő-piaci hiányok esetében az üres 
álláshelyeket be lehessen tölteni. A 
Szerződés 47. cikkének megfelelően a 
programnak elő kell segítenie a fiatal 
munkavállalók mobilitását. Annak 
érdekében, hogy az EURES elérhesse 
céljait, ajánlatos lenne megőrizni a 
program három tengelyének pénzügyi 
függetlenségét.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szociális vállalkozások Európa 
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.

(16) A szociális vállalkozások Európa 
pluralista szociális piacgazdaságának 
sarkkövei. A társadalmi változásokat 
innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és 
így értékesen járulhatnak hozzá az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez.
Korlátozott költségvetési kereteken belül a 
programnak javítania kell a szociális 
vállalkozások finanszírozáshoz való 
hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat a 
Bizottság által indított „társadalomtudatos 
vállalkozás” kezdeményezéshez.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
előirányzatot igénybe veheti a technikai 
és/vagy adminisztratív segítségnyújtást
céljára, különösen az ellenőrzés, a fordítási 
tevékenység kihelyezése, a szakértői 
ülések, és a Bizottság és a 
kedvezményezettek kölcsönös érdekét 
szolgáló tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek esetében.

3. A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
előirányzat legfeljebb 3%-át igénybe 
veheti a technikai és/vagy adminisztratív
segítségnyújtás céljára, különösen az 
ellenőrzés, a fordítási tevékenység 
kihelyezése, a szakértői ülések, a 
harmadik országokkal való 
együttműködés és a Bizottság és a 
kedvezményezettek kölcsönös érdekét 
szolgáló tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek esetében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(b) Események, konferenciák és 
szemináriumok;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A személyek Unión belüli mobilitását 
előmozdító intézkedések, különösen az 
álláskeresők és az állásajánlók 
közvetítéséhez szükséges többnyelvű 
digitális platform kialakítása, valamint 
célzott mobilitási programok az üres 
álláshelyek betöltésére a felismert 

4. A személyek Unión belüli mobilitását 
előmozdító, pénzügyileg megvalósítható
intézkedések, különösen az álláskeresők és 
az állásajánlók közvetítéséhez szükséges 
többnyelvű digitális platform kialakítása, 
valamint célzott mobilitási programok az 
üres álláshelyek betöltésére a felismert 
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munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, mint például a fiataloknak a 
segítése.

munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, mint például a fiataloknak a 
segítése.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A mikrofinanszírozás és a szociális 
vállalkozások támogatása, elsősorban az 
Unió éves költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló XXX/2012
rendelet [új költségvetési rendelet] első 
részének VIII. címében meghatározott 
pénzügyi eszközök, valamint támogatások 
révén.

5. A mikrofinanszírozás és a szociális 
vállalkozások támogatása, elsősorban az 
Unió éves költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló XXX/2012
rendeletben [új költségvetési rendelet] 
meghatározott pénzügyi eszközök, 
valamint támogatások révén.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átalányösszeg, egységre vetített
költségskála és átalányfinanszírozás 
alkalmazható a program résztvevőinek 
nyújtott támogatás, különösen a 6. cikk (4) 
bekezdésében említett mobilitási 
programok tekintetében.

A támogatási megállapodás határozza 
meg, hogy az Unió pénzügyi 
hozzájárulásának mely része alapul az 
elszámolható költségek megtérítésén, és 
mely része alapul átalányfinanszírozáson 
(ideértve az egységre vetített költségskálát) 
vagy átalányösszegen a program 
résztvevőinek nyújtott támogatás, 
különösen a 6. cikk (4) bekezdésében 
említett mobilitási programok tekintetében.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság megfelelő megelőző 
intézkedéseket hoz annak biztosítása 
érdekében, hogy amikor az e rendelet 
szerint finanszírozott intézkedéseket 
végrehajtják, az Unió pénzügyi érdekei 
csalás, korrupció és más jogellenes 
tevékenységek ellen védelemben 
részesüljenek eredményes ellenőrzések, 
valamint – szabálytalanságok felfedezése
esetén – a tévesen kifizetett összegek
behajtása, szükség esetén pedig hathatós, 
arányos és visszatartó büntetések révén, a 
Szerződés 325. cikkének, az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről szóló, 1995. december 18-i 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek 
és a költségvetési rendeletnek megfelelően.

1. A Bizottság megfelelő megelőző 
intézkedéseket hoz és hatékony 
ellenőrzéseket végez annak biztosítása 
érdekében, hogy amikor az e rendelet 
szerint finanszírozott intézkedéseket 
végrehajtják, az Unió pénzügyi érdekei 
csalás, korrupció és más jogellenes 
tevékenységek ellen védelemben 
részesüljenek.

1a. Szabálytalanságok észlelése esetén a 
tévesen kifizetett összegeket elsősorban 
beszámítás útján kell behajtani, szükség 
esetén pedig az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében hathatós, arányos és 
visszatartó büntetések révén, a Szerződés 
325. cikkének, az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 
1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom 
tanácsi rendeletnek és a költségvetési 
rendeletnek megfelelően.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az 1. és 2. bekezdés sérelme nélkül az e 
rendelet végrehajtásából származó 
határozatok, megállapodások és 

3. Az 1. és 2. bekezdés sérelme nélkül az e 
rendelet végrehajtásából származó 
határozatok, megállapodások és 
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szerződések kifejezetten feljogosítják a 
Bizottságot, ideértve az OLAF-ot és az 
Európai Számvevőszéket, hogy ilyen 
ellenőrzéseket, helyszíni ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat végezzenek el.

szerződések kifejezetten feljogosítják a 
Bizottságot, ideértve az OLAF-ot és az 
Európai Számvevőszéket, hogy az utolsó 
kifizetést követő legfeljebb négy éven belül
ilyen ellenőrzéseket, helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek 
el.

Módosítás 13

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 éves nyomon 
követési 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.

Módosítás 14

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 
megállapítása érdekében.

1. A program félidős értékelését 2017 
végéig kell elvégezni a célkitűzései 
teljesítésében elért eredmények felmérése, 
a forrásfelhasználás hatékonyságának 
megállapítása és az uniós hozzáadott érték 
megállapítása érdekében. Az értékelés 
eredményét figyelembe lehet venni a 
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foglalkoztatási és szociális ügyek területén 
tervezett új programok kialakításánál.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ezekben a éves végrehajtási 
jelentésekben szolgáltatott információknak 
a 13. cikkben meghatározott két évenkénti 
monitoring jelentésekben is szerepelniük 
kell. Ezeknek a monitoring jelentéseknek 
tartalmazniuk kell a 283/2010/EU 
határozat 8. cikke (2) bekezdésében 
meghatározott éves jelentéseket.

2. Az ezekben a éves végrehajtási 
jelentésekben szolgáltatott információknak 
a 13. cikkben meghatározott éves 
nyomonkövetési jelentésekben is 
szerepelniük kell. Ezeknek a monitoring 
jelentéseknek tartalmazniuk kell a 
283/2010/EU határozat 8. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott éves 
jelentéseket.
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