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Módosítás 11
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A megkülönböztetés elleni 
hatékonyabb küzdelem érdekében – az 
Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés (EUMSZ) 10. cikkével 
összhangban és az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 21. cikkének való megfelelés 
elősegítése érdekében –, továbbá a a teljes 
foglalkoztatottság és a társadalmi haladás 
érdekében – az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikkével összhangban –, 
valamint az uniós szakpolitikák 
célkitűzései – például az Európa 2020 
stratégia kiemelt céljai – irányában történt 
előrelépések nyomon követése érdekében, 
összehasonlítható, megbízható és objektív 
statisztikákra van szükség a 
foglalkoztatott, a munkanélküli és a 
munkaerőpiacon kívül rekedt személyek 
helyzetére vonatkozóan, a statisztikai 
adatok bizalmas kezelése, a magánéletnek 
és a személyes adatok védelmének 
tiszteletben tartása mellett.

Or. en

Indokolás

Jelen módosítás annyiban „módosítja” az előadó 1. módosítását, hogy felveszi a Chartára és 
az EUSZ 3. cikkére való hivatkozást – mely a teljes foglalkoztatottság és társadalmi haladás 
elérésére irányuló uniós célkitűzésekről szól –, az EUMSZ 9. cikke helyett, amely a 
foglalkoztatottság magas szintjének előmozdításáról és a „megfelelő szociális 
védelem”biztosításáról szól.

Módosítás 12
Emer Costello
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Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy az EUMSZ 
290. cikkének értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, adott 
jogalkotási aktusok egyes nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése, illetve 
módosítása céljából, különösen a 
gazdasági, társadalmi és technikai fejlődés 
figyelembevétele érdekében. A 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, 
hogy ezek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív
többletterhet a tagállamokra vagy az
adatszolgáltató egységekre.

(3) A Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy az EUMSZ 
290. cikkének értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, adott 
jogalkotási aktusok egyes nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése, illetve 
módosítása céljából, különösen a 
gazdasági, társadalmi és technikai fejlődés 
figyelembevétele érdekében. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem 
róhatnak aránytalan többletterhet a 
tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

Or. en

Indokolás

Nem csak a Bizottság feladata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatásának értékelése.  
2. A „jelentős adminisztratív többletteher” nem mindig negatív és nem világos, hogy milyen 
„adminisztratív” terhet róhatnak az adatszolgáltatókra.  3. Az „adatszolgáltatók” előnyben 
részesítendő az „adatszolgáltató egységek” helyett, és később a 7c. cikk (1) bekezdésében is 
így szerepel.

Módosítás 13
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy az EUMSZ 
290. cikkének értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, adott 
jogalkotási aktusok egyes nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése, illetve 
módosítása céljából, különösen a 
gazdasági, társadalmi és technikai fejlődés 

(3) A Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy az EUMSZ 
290. cikkének értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, adott 
jogalkotási aktusok egyes nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése, illetve 
módosítása céljából, különösen a 
gazdasági, társadalmi és technikai fejlődés 
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figyelembevétele érdekében. A 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
ezek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív
többletterhet a tagállamokra vagy az 
adatszolgáltató egységekre.

figyelembevétele érdekében. A 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
ezek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a 
tagállamokra vagy az adatszolgáltató 
egységekre.

Or. en

Módosítás 14
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a munkaerő-felmérés ad hoc 
moduljainak jelentőségére az uniós 
szakpolitikák támogatása szempontjából, a 
végrehajtásuk finanszírozásához nyújtott 
uniós hozzájárulást javasolt ajánlattételi 
felhívás nélküli támogatási eljárás révén
megvalósítani. A támogatásokat az 
európai statisztikákról szóló, 2009. március 
11-i 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdésében említett nemzeti statisztikai 
intézeteknek és más nemzeti hatóságoknak
kell odaítélni. A munkaerő-felmérések 
végrehajtása céljából nyújtott támogatások 
átalányösszegek formájában adhatók.
Ebben az összefüggésben indokolt, hogy az 
átalányösszegek használata legyen a 
támogatáskezelés egyszerűsítésének 
legfőbb módja.

(8) Tekintettel a munkaerő-felmérés ad hoc 
moduljainak jelentőségére az uniós 
szakpolitikák számára, a végrehajtásuk 
finanszírozásához nyújtott uniós
hozzájárulás ajánlattételi felhívás nélküli 
támogatási eljárás révén nyújtható, az 
európai statisztikákról szóló, 2009. március 
11-i 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdésében említett nemzeti statisztikai 
intézeteknek és más nemzeti hatóságoknak.
A munkaerő-felmérések végrehajtása 
céljából nyújtott támogatások 
átalányösszegek formájában adhatók.
Ebben az összefüggésben indokolt, hogy az 
átalányösszegek használata legyen a 
támogatáskezelés egyszerűsítésének az 
egyik legfőbb módja.

Or. en

Indokolás

Indoklás – a 7b. cikk (2) bekezdésében „nyújthat” szerepel.
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Módosítás 15
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a munkaerő-felmérés ad hoc 
moduljainak jelentőségére az uniós 
szakpolitikák támogatása szempontjából, a 
végrehajtásuk finanszírozásához nyújtott 
uniós hozzájárulást javasolt ajánlattételi 
felhívás nélküli támogatási eljárás révén
megvalósítani. A támogatásokat az európai 
statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében 
említett nemzeti statisztikai intézeteknek és 
más nemzeti hatóságoknak kell odaítélni.
A munkaerő-felmérések végrehajtása 
céljából nyújtott támogatások 
átalányösszegek formájában adhatók.
Ebben az összefüggésben indokolt, hogy az 
átalányösszegek használata legyen a 
támogatáskezelés egyszerűsítésének 
legfőbb módja.

(8) Tekintettel a munkaerő-felmérés ad hoc 
moduljainak jelentőségére az uniós 
szakpolitikák támogatása szempontjából, a 
végrehajtásuk finanszírozásához nyújtott 
uniós hozzájárulást ajánlattételi felhívás 
nélküli támogatási eljárás révén fogják 
nyújtani. A támogatásokat az európai 
statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében 
említett nemzeti statisztikai intézeteknek és 
más nemzeti hatóságoknak kell odaítélni.
A munkaerő-felmérések végrehajtása 
céljából nyújtott támogatások 
átalányösszegek formájában adhatók.
Ebben az összefüggésben indokolt, hogy az 
átalányösszegek használata legyen a 
támogatáskezelés egyszerűsítésének 
legfőbb módja.

Or. en

Módosítás 16
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. 
cikke (3) bekezdésének e) pontjától eltérve 
– tekintettel arra az adminisztratív 
többletteherre, amely a munkaerő-felmérés 
keretében összegyűjtendő további, az 

(9) Az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. 
cikke (3) bekezdésének e) pontjától eltérve 
– tekintettel arra a megnövekedett 
munkateherre, amely a munkaerő-
felmérés keretében összegyűjtendő további 
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Európa 2020 stratégia három kiemelt 
céljával összefüggő mutatók 
biztosításához szükséges információkhoz 
kapcsolódik – társfinanszírozást kell 
nyújtani a nemzeti közigazgatások 
személyzetének bérköltségéhez, akkor is, 
ha a megfelelő állami hatóság uniós 
támogatás nélkül is végrehajtaná a 
támogatott intézkedést.

információkhoz kapcsolódik –
társfinanszírozást kell nyújtani a nemzeti 
közigazgatások személyzetének 
bérköltségéhez, akkor is, ha a megfelelő 
állami hatóság uniós támogatás nélkül is 
végrehajtaná a támogatott intézkedést.

Or. en

Módosítás 17
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. 
cikke (3) bekezdésének e) pontjától eltérve 
– tekintettel arra az adminisztratív
többletteherre, amely a munkaerő-felmérés 
keretében összegyűjtendő további, az
Európa 2020 stratégia három kiemelt 
céljával összefüggő mutatók biztosításához 
szükséges információkhoz kapcsolódik –
társfinanszírozást kell nyújtani a nemzeti 
közigazgatások személyzetének 
bérköltségéhez, akkor is, ha a megfelelő 
állami hatóság uniós támogatás nélkül is 
végrehajtaná a támogatott intézkedést.

(9) Az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. 
cikke (3) bekezdésének e) pontjától eltérve 
– tekintettel arra a többletteherre, amely a 
munkaerő-felmérés ad hoc moduljai
keretében összegyűjtendő további, az uniós 
szakpolitikákkal összefüggő mutatók 
biztosításához szükséges információkhoz 
kapcsolódik – társfinanszírozást kell 
nyújtani a nemzeti közigazgatások 
személyzetének bérköltségéhez, akkor is, 
ha a megfelelő állami hatóság uniós 
támogatás nélkül is végrehajtaná a 
támogatott intézkedést.

Or. en

Módosítás 18
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A jogbiztonság érdekében ez a 
rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt 
megkezdett, de még nem végrehajtott 
intézkedések elfogadására irányuló 
eljárásokat.

(12) A jogbiztonság érdekében biztosítani 
kell, hogy ez a rendelet ne érintse a 
hatálybalépése előtt megkezdett, de még 
nem végrehajtott intézkedések elfogadására 
irányuló eljárásokat.

Or. en

Módosítás 19
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
577/98/EK rendelet
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió pénzügyi támogatást nyújthat a 
223/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdésében említett, kijelölt 
kedvezményezettként meghatározott 
nemzeti statisztikai intézeteknek és más 
nemzeti hatóságoknak a 7a. cikk szerinti ad 
hoc modulok végrehajtásához, az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról szóló XX/XX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet X. cikkének 
megfelelően [COM (2011) 609 végleges].

Az Unió pénzügyi támogatást nyújt a 
223/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdésében említett, kijelölt 
kedvezményezettként meghatározott 
nemzeti statisztikai intézeteknek és más 
nemzeti hatóságoknak a 7a. cikk szerinti ad 
hoc modulok végrehajtásához, az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról szóló XX/XX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet X. cikkének 
megfelelően [COM (2011) 609 végleges].

Or. en

Módosítás 20
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
577/98/EK rendelet
7 b cikk (új)



AM\1001050HU.doc 9/12 PE516.828v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió pénzügyi támogatást nyújthat a 
223/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdésében említett, kijelölt 
kedvezményezettként meghatározott 
nemzeti statisztikai intézeteknek és más 
nemzeti hatóságoknak a 7a. cikk szerinti ad 
hoc modulok végrehajtásához, az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról szóló XX/XX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet X. cikkének 
megfelelően [COM (2011) 609 végleges].

Az Unió pénzügyi támogatást nyújthat a 
223/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdésében említett, kijelölt 
kedvezményezettként meghatározott 
nemzeti statisztikai intézeteknek és más 
nemzeti hatóságoknak a 7a. cikk szerinti ad 
hoc modulok végrehajtásához, az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról szóló XX/XX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet X. cikkének 
megfelelően [COM (2011) 609 végleges]. 
A támogatások átalányösszeg formájában 
kifizethetők, és folyósításuk feltétele, hogy 
a tagállamok ténylegesen részt vegyenek 
az ad hoc modulok végrehajtásában.

Or. en

Indokolás

A (8) preambulumbekezdés szerint a támogatások átalányösszegek formájában adhatók.

Módosítás 21
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
577/98/EK rendelet
7 c cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (2) bekezdése, valamint a 7a. 
cikk szerinti felhatalmazás gyakorlása 
során a Bizottság gondoskodik arról, hogy 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne 
rójanak jelentős adminisztratív
többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltatókra.

(2) A 4. cikk (2) bekezdése, valamint a 7a. 
cikk szerinti felhatalmazás gyakorlása 
során a Bizottság gondoskodik arról, hogy 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne 
rójanak jelentős többletterhet a 
tagállamokra és az adatszolgáltatókra.
Ezenfelül a Bizottság a tervezett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
foglalt intézkedéseket megfelelően 
megindokolja és a tagállamoktól kapott 
információk figyelembevételével 
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tájékoztatást nyújt a 223/2009/EK rendelet 
14. cikk (3) bekezdésében említett 
terhekről és előállítási költségekről. 

Or. en

Módosítás 22
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
577/98/EK rendelet
7 c cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (2) bekezdése, valamint a 7a. 
cikk szerinti felhatalmazás gyakorlása 
során a Bizottság gondoskodik arról, hogy 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne 
rójanak jelentős adminisztratív
többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltatókra.

(2) A 4. cikk (2) bekezdése, valamint a 7a. 
cikk szerinti felhatalmazás gyakorlása 
során a Bizottság gondoskodik arról, hogy 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne 
rójanak aránytalan többletterhet a 
tagállamokra és az adatszolgáltatókra.

Or. en

Indokolás

A „jelentős adminisztratív többletteher” nem mindig negatív.

Módosítás 23
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
577/98/EK rendelet
7 c cikk – 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságnak a 4. cikk (2) 
bekezdésében és a 7a. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására adott felhatalmazás

(3) A Bizottságnak a 4. cikk (2) 
bekezdésében és a 7a. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására adott felhatalmazás ötéves 
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határozatlan időre szól, -tól/-től kezdődő 
hatállyal.

időtartamra szól …-tól/-től* kezdődő 
hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc
hónappal az ötéves időszak vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazás 
gyakorlásáról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartammal, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
egyes időszakok vége előtt nem emel 
kifogást a meghosszabbítás ellen.
______________

* HL: Kérjük illessze be e rendelet 
hatálybalépésének napját.

Or. en

Módosítás 24
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
577/98/EK rendelet
7 c cikk – 6 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 4. cikk (2) bekezdése és a 7a. cikk 
értelmében elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam
két hónappal meghosszabbítható.

(6) A 4. cikk (2) bekezdése és a 7a. cikk 
értelmében elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő három hónapon belül sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az
időtartam három hónappal 
meghosszabbítható.

Or. fi
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