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Módosítás 21
Thomas Händel

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Tisztességes munka mindenki számára 
– Az Unió hozzájárulása a tisztességes 
munkára vonatkozó menetrend 
végrehajtásához” című, 2006. május 24-i 
bizottsági közlemény (COM(2006)0249) 
hangsúlyozta a mindenki számára 
biztosítandó tisztességes munka 
fontosságát, amit a 2007. május 23-i 
európai parlamenti állásfoglalás is 
megerősített.

Or. en

Módosítás 22
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló mikrohitelek volumenét, 
hogy ki lehessen elégíteni a fokozott 
igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi 
válság sújtotta időszakban, de nem jutnak 
hozzá hitelekhez: azok, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 
fenyeget – köztük a fiatalok – és saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének indítani, vagy a 
már meglévőt szeretnék fejleszteni.

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló mikrohitelek volumenét, 
hogy ki lehessen elégíteni a fokozott 
igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi 
válság sújtotta időszakban, és akik 
hitelképesség, illetve tőkeforrások 
hiányában nem jutnak hozzá hitelekhez.

Or. en



PE429.667v01-00 4/49 AM\792370HU.doc

HU

Módosítás 23
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló mikrohitelek volumenét, 
hogy ki lehessen elégíteni a fokozott 
igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi 
válság sújtotta időszakban, de nem jutnak 
hozzá hitelekhez: azok, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 
fenyeget – köztük a fiatalok – és saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének indítani, vagy a 
már meglévőt szeretnék fejleszteni.

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló és elérhető mikrohitelek 
volumenét, hogy ki lehessen elégíteni a 
fokozott igényt, amelyet azok támasztanak, 
akiknek a legnagyobb szükségük van rá a 
jelenlegi válság sújtotta időszakban, de 
nem jutnak hozzá hitelekhez: azok, akik 
elveszítették munkahelyüket, vagy akiket 
ez a veszély fenyeget, köztük a fiatalok, 
akik saját mikrovállalkozást, többek között 
egyéni vállalkozást szeretnének indítani, 
vagy a már meglévőt szeretnék fejleszteni.

Or. en

Módosítás 24
Sergio Gaetano Cofferati és Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló mikrohitelek volumenét, 
hogy ki lehessen elégíteni a fokozott 
igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi 
válság sújtotta időszakban, de nem jutnak 
hozzá hitelekhez: azok, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 
fenyeget – köztük a fiatalok – és saját 

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló mikrohitelek volumenét, 
hogy ki lehessen elégíteni a fokozott 
igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi 
válság sújtotta időszakban, de nem jutnak 
hozzá hitelekhez, illetve akik ki vannak 
rekesztve a hagyományos hitelpiacról: 
azok, akik elveszítették munkahelyüket, 
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mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének indítani, vagy a 
már meglévőt szeretnék fejleszteni.

vagy akiket ez a veszély fenyeget, köztük a 
fiatalok, akik saját mikrovállalkozást, 
többek között egyéni vállalkozást 
szeretnének indítani, vagy a már meglévőt 
szeretnék fejleszteni; ezzel összefüggésben 
tevékenyen törekedni kell a nők és férfiak 
közötti esélyegyenlőségre a mikrohitel 
eszközökhöz való hozzáférés tekintetében.

Or. it

Módosítás 25
Pervenche Berès

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló mikrohitelek volumenét, 
hogy ki lehessen elégíteni a fokozott 
igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi 
válság sújtotta időszakban, de nem jutnak 
hozzá hitelekhez: azok, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 
fenyeget – köztük a fiatalok – és saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének indítani, vagy a 
már meglévőt szeretnék fejleszteni.

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló mikrohitelek volumenét, 
hogy ki lehessen elégíteni a fokozott 
igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi 
válság sújtotta időszakban, de nem jutnak 
hozzá hitelekhez, illetve akik ki vannak 
rekesztve a hagyományos hitelpiacról: 
azok, akik elveszítették munkahelyüket, 
vagy akiket ez a veszély fenyeget, köztük a 
fiatalok, akik és saját mikrovállalkozást, 
többek között egyéni vállalkozást
szeretnének indítani, vagy a már meglévőt 
szeretnék fejleszteni.

Or. fr

Indokolás

Kívánatosabb a célcsoport általánosabb meghatározása.
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Módosítás 26
Traian Ungureanu és Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló mikrohitelek volumenét, 
hogy ki lehessen elégíteni a fokozott 
igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi 
válság sújtotta időszakban, de nem jutnak 
hozzá hitelekhez: azok, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 
fenyeget – köztük a fiatalok – és saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének indítani, vagy a 
már meglévőt szeretnék fejleszteni.

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló mikrohitelek volumenét, 
hogy ki lehessen elégíteni a fokozott 
igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi 
válság sújtotta időszakban, de nem jutnak 
hozzá hitelekhez: azok, akik elveszítették 
munkahelyüket, és saját mikrovállalkozást, 
többek között egyéni vállalkozást 
szeretnének indítani, vagy a már meglévőt 
szeretnék fejleszteni.

Or. en

Indokolás

Annak felsorolása, hogy a célcsoporton belül kik részesülhetnek e hitelekből, újabb, 
diszkriminatív alapokon nyugvó vitákat indíthat el. Ennek elkerülése érdekében jobbnak tűnik 
célcsoportként általában véve a napjainkban a válság által érintett személyeket meghatározni.  

Módosítás 27
Thomas Mann

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Unióban a hátrányos 
helyzetűek számára nyújtott mikrohitel 
egy részét nem kereskedelmi jellegű 
mikrofinanszírozást végző intézmények és 
társadalmilag elkötelezett bankok 
nyújtják.
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Or. en

Módosítás 28
Pervenche Berès

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nehéz helyzetben lévő, hitelhez 
hozzá nem jutó személyek rendelkezésre 
álló mikrohitelek volumenének növelése 
nem jelentheti a bankpiac orvoslásra váró 
hiányosságainak tüneti kezelését.

Or. fr

Indokolás

A mikrohitelezés fejlesztésének kiegészítő eszköznek kell lennie, és nem jelentheti a 
hagyományos bankpiac alternatíváját. Az utóbbi hiányosságait nem lehet a mikrohitel 
fejlesztésével elkendőzni és figyelmen kívül hagyni. 

Módosítás 29
Veronica Lope Fontagné

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Számos kereskedelmi jellegű és más 
intézmény képes mikrohitel nyújtására. A 
hátrányos helyzetűek számára az Európai 
Unióban a legtöbb mikrohitelt nem 
kereskedelmi jellegű mikrofinanszírozást 
végző intézmények vagy társadalmilag 
aktív kereskedelmi pénzintézetek nyújtják; 
e szolgáltatók további támogatásra 
szorulnak az igények jelenlegi szintjének 
kielégítése érdekében.

Or. es
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Módosítás 30
Alejandro Cercas & Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A hátrányos helyzetűek számára az 
Európai Unióban a legtöbb mikrohitelt 
nem kereskedelmi jellegű 
mikrofinanszírozást végző intézmények és 
társadalmilag elkötelezett bankok 
nyújtják, ezért e szolgáltatók további 
támogatásra szorulnak az igények 
jelenlegi szintjének kielégítése érdekében.

Or. en

Módosítás 31
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság „Közös elkötelezettség a 
foglalkoztatásért” című közleménye 
hangsúlyozta, hogy esélyt kell adni a 
munkanélkülieknek az újrakezdésre, és 
meg kell nyitni a vállalkozáshoz vezető 
utat Európa néhány leghátrányosabb 
helyzetű csoportja – többek között a 
fiatalok – előtt. A meglévő eszközök 
mellett az Európai Beruházási Bank és az 
Európai Beruházási Alap, valamint más 
nemzetközi pénzintézetek által folytatott 
tevékenységek fokozásával – a tagállamok 
tevékenységeinek sérelme nélkül – egyedi 
fellépéssel tovább kell erősíteni a 
gazdasági és társadalmi összetartást. A 
Bizottság ezért új uniós 
mikrofinanszírozási eszközre tett 

(4) A Bizottság „Közös elkötelezettség a 
foglalkoztatásért” című közleménye 
hangsúlyozta, hogy esélyt kell adni a 
munkanélkülieknek az újrakezdésre, és 
meg kell nyitni a vállalkozáshoz vezető 
utat Európa néhány leghátrányosabb 
helyzetű csoportja előtt, akik 
hitelképesség, illetve tőkeforrások 
hiányában nem jutnak hozzá hitelekhez. 
A meglévő eszközök mellett – a 
tagállamok tevékenységeinek sérelme 
nélkül – egyedi fellépéssel tovább kell 
erősíteni a gazdasági és társadalmi 
összetartást. A Bizottság ezért új uniós 
mikrofinanszírozási eszközre tett 
javaslatot, hogy meghatározott 
veszélyeztetett csoportokra is kiterjessze a 
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javaslatot, hogy meghatározott 
veszélyeztetett csoportokra is kiterjessze a 
mikrofinanszírozási lehetőségeket, 
valamint tovább támogassa a vállalkozó 
szellem, a szociális gazdaság és a 
mikrovállalkozások fejlesztését.

mikrofinanszírozási lehetőségeket, 
valamint tovább támogassa a vállalkozó 
szellem, a szociális és szolidáris gazdaság 
és a mikrovállalkozások fejlesztését.

Or. en

Módosítás 32
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság „Közös elkötelezettség a 
foglalkoztatásért” című közleménye 
hangsúlyozta, hogy esélyt kell adni a 
munkanélkülieknek az újrakezdésre, és 
meg kell nyitni a vállalkozáshoz vezető 
utat Európa néhány leghátrányosabb 
helyzetű csoportja – többek között a 
fiatalok – előtt. A meglévő eszközök 
mellett az Európai Beruházási Bank és az 
Európai Beruházási Alap, valamint más 
nemzetközi pénzintézetek által folytatott 
tevékenységek fokozásával – a tagállamok 
tevékenységeinek sérelme nélkül – egyedi 
fellépéssel tovább kell erősíteni a 
gazdasági és társadalmi összetartást. A 
Bizottság ezért új uniós 
mikrofinanszírozási eszközre tett 
javaslatot, hogy meghatározott 
veszélyeztetett csoportokra is kiterjessze a 
mikrofinanszírozási lehetőségeket, 
valamint tovább támogassa a vállalkozó 
szellem, a szociális gazdaság és a 
mikrovállalkozások fejlesztését.

(4) A Bizottság „Közös elkötelezettség a 
foglalkoztatásért” című közleménye 
hangsúlyozta, hogy esélyt kell adni a 
munkanélkülieknek az újrakezdésre, és 
meg kell nyitni a vállalkozáshoz vezető 
utat Európa néhány leghátrányosabb 
helyzetű csoportja, azaz a hagyományos 
pénzügyi szolgáltatásokhoz nehezen 
hozzáférő személyek előtt.  A meglévő 
eszközök mellett az Európai Beruházási 
Bank és az Európai Beruházási Alap, 
valamint más nemzetközi pénzintézetek 
által folytatott tevékenységek fokozásával 
– a tagállamok tevékenységeinek sérelme 
nélkül – egyedi fellépéssel tovább kell 
erősíteni a gazdasági és társadalmi 
összetartást. A Bizottság ezért új uniós 
mikrofinanszírozási eszközre tett 
javaslatot, hogy meghatározott 
veszélyeztetett csoportokra is kiterjessze a 
mikrofinanszírozási lehetőségeket, 
valamint tovább támogassa a vállalkozó 
szellem, a szociális gazdaság és a 
mikrovállalkozások fejlesztését.

Or. en
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Indokolás

A „hátrányos helyzetű” fogalma nem egyértelmű, ami helytelen értelmezésekhez vezethet. A 
„fiatalok” meghatározás felvétele túlságosan kirekesztő és nem tartalmazza a társadalom 
egyéb érzékeny csoportjait.

Módosítás 33
Sergio Gaetano Cofferati és Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság „Közös elkötelezettség a 
foglalkoztatásért” című közleménye 
hangsúlyozta, hogy esélyt kell adni a 
munkanélkülieknek az újrakezdésre, és 
meg kell nyitni a vállalkozáshoz vezető 
utat Európa néhány leghátrányosabb 
helyzetű csoportja – többek között a 
fiatalok – előtt. A meglévő eszközök 
mellett az Európai Beruházási Bank és az 
Európai Beruházási Alap, valamint más 
nemzetközi pénzintézetek által folytatott 
tevékenységek fokozásával – a tagállamok 
tevékenységeinek sérelme nélkül – egyedi 
fellépéssel tovább kell erősíteni a 
gazdasági és társadalmi összetartást. A 
Bizottság ezért új uniós 
mikrofinanszírozási eszközre tett 
javaslatot, hogy meghatározott 
veszélyeztetett csoportokra is kiterjessze a 
mikrofinanszírozási lehetőségeket, 
valamint tovább támogassa a vállalkozó 
szellem, a szociális gazdaság és a 
mikrovállalkozások fejlesztését.

(4) A Bizottság „Közös elkötelezettség a 
foglalkoztatásért” című közleménye 
hangsúlyozta, hogy esélyt kell adni a 
munkanélkülieknek az újrakezdésre, és 
meg kell nyitni a vállalkozáshoz vezető 
utat Európa néhány leghátrányosabb 
helyzetű csoportja – többek között a 
fiatalok – előtt. A meglévő eszközök 
mellett az Európai Beruházási Bank és az 
Európai Beruházási Alap, valamint más 
nemzetközi pénzintézetek által folytatott 
tevékenységek fokozásával – a tagállamok 
tevékenységeinek sérelme nélkül – egyedi 
fellépéssel tovább kell erősíteni a 
gazdasági és társadalmi összetartást. A 
Bizottság ezért új uniós 
mikrofinanszírozási eszközre tett 
javaslatot, hogy meghatározott 
veszélyeztetett csoportokra is kiterjessze a 
mikrofinanszírozási lehetőségeket, 
valamint tovább támogassa a vállalkozó 
szellem, a szociális gazdaság és a 
mikrovállalkozások fejlesztését. Ahhoz, 
hogy a mikrohitelezés hatékony legyen, 
tartós haszonnal járjon, eljusson a 
lehetséges kedvezményezettekhez, 
valamint a gazdaságpolitika és a helyi 
szintű fejlődés egyik elemeként szolgáljon, 
kívánatos lenne, hogy a tagállamok 
nemzeti kapcsolattartó egységet hozzanak 
létre, amely összehangolja, értékeli és 
nyomon követi az összes végrehajtott 
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intézkedést annak érdekében, hogy azokat 
megfelelően kiaknázzák, és ne pazarolják 
el.

Or. it

Indokolás

A tagállamoknak – egy külön egységen keresztül – össze kell hangolniuk a mikrohitelezés 
nemzeti és helyi szintű végrehajtását, hogy az eszköz hatékony legyen, és tartós hatással 
járjon a foglalkoztatásra és a társadalmi beilleszkedésre.

Módosítás 34
Traian Ungureanu és Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A mikrohiteleket Európában sok 
esetben kereskedelmi bankok nyújtják, 
akiknek fontos partnerekké kell válniuk a 
projektben annak érdekében, hogy helyre 
lehessen állítani a bizalmat a hitelpiacon, 
elsősorban a hitelképességgel nem 
rendelkező fogyasztókra összpontosítva.

Or. en

Indokolás

A mikrovállalkozásoknak és az induló vállalkozásoknak nyújtott hiteleket számos tagállamban 
kereskedelmi bankok szolgáltatják. A jelenlegi likviditási válsággal összefüggésben a 
mikrohitelben rejlő magas fokú kockázat miatt a bankok még körültekintőbbé váltak, ami a 
hitelezés korlátozásában és a hitelezési ágazat bedugulásában nyilvánult meg. A projektbe 
való bevonásuk eredményeképpen a hitelezés is felszabadul, és a bizalom is helyreáll.
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Módosítás 35
Jean-Luc Bennahmias és Marielle De Sarnez

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A mikrofinanszírozást végző 
intézményeknek kizárólag szociális 
célokat kellene követniük, és vállalniuk 
kell az ágazat szabályozási normáinak 
tiszteletben tartását.

Or. fr

Módosítás 36
Jean-Luc Bennahmias és Marielle De Sarnez

Határozatra irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A hitelhez való hozzáférés nehézségei 
mellett a mikrovállalkozások elindítását és 
fejlesztését akadályozó fő tényezők közé 
tartozik a társadalmi kirekesztődés és a 
bizonytalanság is. Az európai 
mikrofinanszírozási eszköz hozzájárulhat 
a szociális gazdaság azon struktúráinak 
támogatásához, amelyek segítik a 
társadalmi beilleszkedés során 
kirekesztődött személyeket, és támogatják 
őket a tartós vállalkozási tevékenység 
folytatásához szükséges minimális 
szakértelem elsajátításában.

Or. fr
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Módosítás 37
Traian Ungureanu

Határozatra irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az eszköznek azon fellépésekre kell 
összpontosítania, amelyek továbbgyűrűző 
hatással járnak és méretgazdaságosságot 
eredményeznek a finanszírozott gazdasági 
tevékenységek egymással való 
összekapcsolása által, a jólét általános 
növekedésének maximalizálása 
érdekében;

Or. en

Indokolás

A legújabb tanulmányok szerint egyértelműen pozitív összefüggés áll fenn az egymással 
összekapcsolódó kisebb gazdasági tevékenységek között. E körülmények között egy platform 
létrehozása biztonságosabb fejlődést biztosíthat az újonnan létrejött és a fejlődő 
mikrovállalkozások számára, mivel azok miközben versengenek egymással, horizontális 
megközelítésben egymás partnereivé válhatnak.

Módosítás 38
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi erőforrások felhasználása 
megfelelő eszköz, mely összhangban áll az 
Európai Parlament 2009. márciusi 
határozatával. Emellett a nemzetközi 
pénzintézetek által nyújtott támogatás az 
EU egészében elérhető egyetlen eszközben 
fog összpontosulni, amivel elkerülhető a 
források szétaprózódása, így valamennyi 
tagállamban nő a rendelkezésre álló 
mikrofinanszírozás források volumene.
Annak érdekében, hogy kiaknázzák a 
nemzetközi pénzintézetek, különösen az 

(5) A közösségi erőforrások felhasználása 
megfelelő eszköz, mely összhangban áll az 
Európai Parlament 2009. márciusi 
határozatával. 
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Európai Beruházási Bank és az Európai 
Beruházási Alap tapasztalatait, a Progress 
mikrofinanszírozási eszközt közös 
irányítással hoznák létre.

Or. en

Módosítás 39
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Annak biztosítására, hogy az eszköz 
teljesítse feladatát, az eszköz céljaira, 
illetve a támogatható fellépésekre és 
kedvezményezettekre vonatkozóan e 
határozatban rögzített feltételeket az előre 
meghatározott pénzügyi feltételekkel 
megegyező mértékben kell figyelembe 
venni.

Or. en

Módosítás 40
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az eszközzel finanszírozott 
fellépéseknek következetesnek és a többi 
közösségi politikával összeegyeztethetőnek 
kell lenniük, és meg kell felelniük a 
Szerződés és az annak értelmében 
elfogadott jogi aktusok rendelkezéseinek. 
Az eszközzel összefüggésben folytatott 
tevékenységeknek ki kell egészíteniük a 
többi közösségi beavatkozást, többek 
között a CIP pénzügyi eszközeit, a 

(6) Az eszközzel finanszírozott 
fellépéseknek következetesnek és a többi 
közösségi politikával összeegyeztethetőnek 
kell lenniük, és meg kell felelniük a 
Szerződés és az annak értelmében 
elfogadott jogi aktusok rendelkezéseinek. 
Az eszközzel összefüggésben folytatott 
tevékenységeknek ki kell egészíteniük a 
többi közösségi beavatkozást, többek 
között a CIP pénzügyi eszközeit, a 
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JASMINE programot és az Európai 
Szociális Alapot.

JASMINE programot, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapot és 
az Európai Szociális Alapot.

Or. en

Módosítás 41
Pervenche Berès

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ezen eszközből finanszírozott 
intézkedések esetében a vállalkozásoknak 
egyedi tanácsadásban és technikai 
támogatásban kell részesülniük annak 
biztosítására, hogy a támogatott 
intézkedések tartósak lesznek. Kívánatos 
lenne, ha a mikrofinanszírozást megfelelő 
banki termékek és szolgáltatások kísérnék.

Or. fr

Indokolás

Vállalkozás indításakor a támogatás általában véve is nagyon fontos, és különösen az a nehéz 
helyzetben lévő célcsoport esetén. 

Módosítás 42
Jean-Luc Bennahmias és Marielle De Sarnez

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ezen eszközből finanszírozott 
intézkedéseknek meg kell felelniük a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
ajánlásainak, és lehetővé kell tenniük 
hasznos tanácsadás és pénzügyi képzés 
biztosítását a mikrohitelben részesülők 
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számára.

Or. fr

Módosítás 43
Traian Ungureanu és Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Annak érdekében, hogy az eszköz a 
lehető legjobb végeredménnyel járjon, 
közös fellépésekre van szükség a 
tagállamok és az Európai Közösség között 
a nyomon követés, a végrehajtás és a 
hatásvizsgálat tekintetében, a nemzeti 
pénzügyi eszközök és a nemzeti 
foglalkoztatási stratégiák alkalmazásával.

Or. en

Indokolás

A mikrofinanszírozás hatásáról szóló legújabb tanulmányok szerint az egyik legnagyobb 
hátrány a megfelelő adatok hiánya és a nemzeti kormányok nem egyenlő mértékű
elkötelezettsége. A kötelezettségvállalás formális megállapításával csökkenthető az 
asszimetrikus tájékoztatás és az adatvesztés kockázata, és jobban értékelhetőek a hatások a 
későbbi intézkedések bevezetése kapcsán.

Módosítás 44
Frederic Daerden

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ezen eszközből finanszírozott 
intézkedéseket képzési, szponzorálási és 
egyedi tanácsadási programoknak kell 
kísérniük, hogy optimalizálni lehessen az 
életképes és fenntartható 
mikrovállalkozások létrehozásának 



AM\792370HU.doc 17/49 PE429.667v01-00

HU

esélyét.

Or. fr

Módosítás 45
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az eszköz által finanszírozott 
fellépéseknek mentori és képzési 
programokkal kell párosulniuk annak 
érdekében, hogy az élet- és versenyképes 
mikrovállalatok létrejöttének esélyei a 
lehető legjobbak legyenek. Ehhez a 
költségvetés jelentős részét ilyen 
intézkedésekre kell előirányozni. 

Or. en

Módosítás 46
Thomas Händel

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az eszköz által finanszírozott 
fellépéseknek mentori, képzési, 
tanácsadási vagy egyéb támogatási 
programokkal kell párosulniuk annak 
érdekében, hogy az életképes és 
fenntartható mikrovállalkozások 
létrejöttének esélyei a lehető legjobbak 
legyenek. Az ilyen támogatást célzottan a 
mikrovállalkozás létrehozásának 
támogatásához kell teljesíteni. Emellett a 
támogatásnak és a tanácsadásnak 
mindaddig rendelkezésre kell állnia, amíg 
a mikrovállalkozás önellátó nem lesz.
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Or. en

Módosítás 47
Pervenche Berès

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A hatékonyság növelése érdekében az 
eszközt az európai és nemzeti pénzügyi 
eszközökkel, a megfelelő szociális 
segítségnyújtási intézkedésekkel és a 
meglévő regionális és helyi programokkal 
összhangban kell koordinálni és 
végrehajtani; a mikrohitelezés 
fejlődésének útjában álló szabályozási 
akadályokat szintén meg kell szüntetni.

Or. fr

Indokolás

A más meglévő programokkal való összehangolás, valamint a mikrohitelezés fejlődését fékező 
tényezők megszüntetése alapvető fontosságú.

Módosítás 48
Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az eszköz hatékonyabbá tétele 
érdekében az eszközt a meglévő európai és 
nemzeti pénzügyi eszközökkel és nemzeti 
pénzintézetekkel, a vonatkozó szociális 
támogatási intézkedésekkel, valamint a 
regionális és helyi programokkal 
párhuzamosan kell összehangolni és 
végrehajtani.

Or. it
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Indokolás

A „nemzeti pénzintézetek” beillesztése által lehetővé válik, hogy az eszközt jobban és 
hatékonyabban használják.

Módosítás 49
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz közösségi forrásokat biztosít 
annak érdekében, hogy az alábbi szereplők 
könnyebben hozzáférjenek a 
mikrohitelekhez:

Az eszköz közösségi forrásokat biztosít 
annak érdekében, hogy az alábbi 
szereplők számára könnyebben elérhető 
legyen a mikrofinanszírozás:

Or. en

Módosítás 50
Traian Ungureanu és Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz közösségi forrásokat biztosít 
annak érdekében, hogy az alábbi szereplők 
könnyebben hozzáférjenek a 
mikrohitelekhez:

Az eszköz közösségi forrásokat biztosít 
annak érdekében, hogy az alábbi szereplők 
könnyebben hozzáférjenek a 
mikrohitelekhez és azok könnyebben 
elérhetővé váljanak számukra:

Or. en

Indokolás

Az eszköznek egyszerre kell hozzáférhetőnek lennie és elérhetőséget biztosítania a program 
használói számára.
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Módosítás 51
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan személyek, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély
fenyeget, és saját mikrovállalkozást, 
többek között egyéni vállalkozást 
szeretnének indítani;

a) olyan személyek, akiket munkahelyük 
elvesztésének veszélye fenyeget, vagy akik 
nehezen jutnak be vagy térnek vissza 
munkaerőpiacra, és saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének indítani;

Or. en

Módosítás 52
Nadja Hirsch

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan személyek, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 
fenyeget, és saját mikrovállalkozást, 
többek között egyéni vállalkozást 
szeretnének indítani;

a) olyan személyek, akiknek munkahelye 
veszélyben van, vagy akik nehezen jutnak 
be vagy térnek vissza a munkaerőpiacra, 
és saját mikrovállalkozást, többek között 
egyéni vállalkozást szeretnének indítani;

Or. de

Módosítás 53
Veronica Lope Fontagné

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan személyek, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély
fenyeget, és saját mikrovállalkozást, 
többek között egyéni vállalkozást 

a) olyan személyek, akik munkanélküliek, 
vagy akiket munkahelyük elvesztítésének 
veszélye fenyeget, és saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
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szeretnének indítani; vállalkozást szeretnének indítani;

Or. es

Indokolás

Az eszköznek a munkanélkülieket kell megcéloznia, függetlenül attól, hogy korábban volt-e 
munkahelyük vagy nem. A munkerőpiacra első alkalommal belépőknek is támogatást kell 
kapniuk, hogy könnyebb legyen számukra a hozzáférés.

Módosítás 54
Sergio Gaetano Cofferati és Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköznek biztosítania kell a 
mikrohitelhez való hozzáféréshez 
szükséges közösségi forrásokat, aktívan 
előmozdítva a nők és férfiak közötti 
esélyegyenlőséget.

Or. it

Indokolás

Fontos, hogy a nők is megfelelően részesülhessenek a mikrohitel előnyeiből, mivel esetükben 
fokozottabb a hátrányos megkülönböztetés, és különösen ki vannak téve a munkaerőpiacra 
való bejutás és bennmaradás, illetve a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés kettős 
nehézségének. 

Módosítás 55
Traian Ungureanu és Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hátrányos helyzetű emberek – többek 
között a fiatalok –, akik saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének alapítani, vagy a 

törölve
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már meglévőt kívánják továbbfejleszteni;

Or. en

Indokolás

A valamennyi célcsoport felsorolásával összefüggő esetleges diszkriminatív intézkedések 
elkerülése érdekében.

Módosítás 56
Veronica Lope Fontagné

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hátrányos helyzetű emberek – többek 
között a fiatalok –, akik saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének alapítani, vagy a 
már meglévőt kívánják továbbfejleszteni;

b) hátrányos helyzetű vagy a társadalmi 
kirekesztődés által fenyegett emberek, akik 
saját mikrovállalkozást, többek között 
egyéni vállalkozást szeretnének alapítani, 
vagy a már meglévőt kívánják 
továbbfejleszteni;

Or. es

Indokolás

A javaslatban nem szabadna meghatározni, hogy mely csoportok tekinthetők hátrányos 
helyzetűnek. Mivel a tagállamok gazdasági és társadalmi helyzete eltér egymástól, bizonyos 
rugalmasságot kell biztosítani a tagállamoknak annak meghatározásához, hogy mely 
csoportok tekintendők hátrányos helyzetűnek, tekintettel azok egyedi jellemzőire. Különös 
figyelmet kell szentelni továbbá azon embereknek, akiket a társadalmi kirekesztődés veszélye 
fenyeget.

Módosítás 57
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hátrányos helyzetű emberek – többek 
között a fiatalok –, akik saját 

b) a hagyományos hitelpiacról kirekesztett
hátrányos helyzetű emberek, akik saját 
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mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének alapítani, vagy a 
már meglévőt kívánják továbbfejleszteni; 

mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének alapítani, vagy a 
már meglévőt kívánják továbbfejleszteni; 

Or. en

Módosítás 58
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hátrányos helyzetű emberek – többek 
között a fiatalok –, akik saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének alapítani, vagy a 
már meglévőt kívánják továbbfejleszteni; 

b) hátrányos helyzetű emberek, akiket a 
társadalmi kirekesztődés veszélye 
fenyeget, és nem rendelkeznek 
hitelképességgel, illetve tőkeforrásokkal, 
vagy akik saját mikrovállalkozást, többek 
között egyéni vállalkozást szeretnének 
alapítani, vagy a már meglévőt kívánják 
továbbfejleszteni; 

Or. en

Módosítás 59
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hátrányos helyzetű emberek – többek 
között a fiatalok –, akik saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének alapítani, vagy a 
már meglévőt kívánják továbbfejleszteni;

b) a társadalmi kirekesztődés által 
fenyegett vagy a hagyományos 
hitelpiacról kirekesztett hátrányos helyzetű 
emberek, akik saját mikrovállalkozást, 
többek között egyéni vállalkozást 
szeretnének alapítani, vagy a már meglévőt 
kívánják továbbfejleszteni;

Or. el
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Indokolás

A társadalmi kirekesztődés veszélyének fogalma továbbra is fontos, mérése azonban nehéz. A 
„hagyományos hitelpiacról kirekesztett” szövegrész beillesztésével erősődik az eredeti 
célkitűzés, anélkül, hogy veszélyeztetett csoportok kizárását, illetve a célcsoportok 
meghatározását vonná magával.

Módosítás 60
Sergio Gaetano Cofferati

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális gazdaságban működő olyan 
mikrovállalkozások, amelyek 
munkanélkülivé vált vagy hátrányos 
helyzetű embereket, többek között 
fiatalokat alkalmaznak.

c) a szociális gazdaságban működő, 
valamint a képzettséget igénylő termelésre 
és szolgáltatási tevékenységekre 
szakosodott olyan mikrovállalkozások, 
amelyek munkanélkülivé vált vagy 
hátrányos helyzetű embereket 
alkalmaznak.

Or. it

Indokolás

A munkaerőpiacból való kirekesztődés által fenyegetett és/vagy a munkaerőpiachoz vagy a 
hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében nehézségekkel küzdő emberek 
védelmében a mikrohitel eszközt azon mikrovállalkozásokra is ki kell terjeszteni, amelyek 
képzettséget igénylő gyártási és szolgáltatási tevékenységekre szakosodnak, vagy azok űzésére 
szerveződnek át, és ezáltal lehetővé teszik az általuk foglalkoztatottak tartós munkaerő-piaci 
visszatérését.

Módosítás 61
Jean-Luc Bennahmias és Marielle De Sarnez

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális gazdaságban működő olyan 
mikrovállalkozások, amelyek 
munkanélkülivé vált vagy hátrányos 

c) a szociális gazdaságban működő olyan 
mikrovállalkozások, amelyek nonprofit 
tevékenysége a társadalmi beilleszkedés 
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helyzetű embereket, többek között 
fiatalokat alkalmaznak.

elősegítésére, a szociális tanácsadásra, a 
munkanélküliek képzésére és általában a 
kedvező vállalkozási környezet 
megteremtésére irányul.

Or. fr

Módosítás 62
Traian Ungureanu és Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális gazdaságban működő olyan 
mikrovállalkozások, amelyek 
munkanélkülivé vált vagy hátrányos 
helyzetű embereket, többek között 
fiatalokat alkalmaznak.

c) olyan mikrovállalkozások, amelyek a 
társadalmi kirekesztődés veszélye által 
fenyegetett embereket alkalmaznak.

Or. en

Indokolás

A módosítás tágabban értelmezi és kibővíti a finanszírozásra jogosult célcsoportot.

Módosítás 63
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális gazdaságban működő olyan 
mikrovállalkozások, amelyek 
munkanélkülivé vált vagy hátrányos 
helyzetű embereket, többek között 
fiatalokat alkalmaznak.

c) a szociális gazdaságban működő olyan 
mikrovállalkozások, amelyek 
munkanélkülivé vált vagy a hagyományos 
pénzügyi szolgáltatásokhoz nehezen 
hozzáférő embereket alkalmaznak.

Or. en
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Indokolás

A „fiatalok” meghatározás felvétele túlságosan kirekesztő és nem tartalmazza a társadalom 
egyéb érzékeny csoportjait.

Módosítás 64
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális gazdaságban működő olyan 
mikrovállalkozások, amelyek 
munkanélkülivé vált vagy hátrányos 
helyzetű embereket, többek között 
fiatalokat alkalmaznak.

c) a szociális és szolidáris gazdaságban 
működő olyan mikrovállalkozások, 
amelyek munkanélkülivé vált vagy 
hátrányos helyzetű embereket 
alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 65
Veronica Lope Fontagné

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális gazdaságban működő olyan 
mikrovállalkozások, amelyek 
munkanélkülivé vált vagy hátrányos 
helyzetű embereket, többek között 
fiatalokat alkalmaznak.

c) olyan – többek között a szociális 
gazdasági ágazatban működő –
mikrovállalkozások, amelyek 
munkanélküli, hátrányos helyzetű vagy a 
társadalmi kirekesztődés veszélyével 
fenyegetett embereket alkalmaznak. 

Or. es

Indokolás

A határozat célja, hogy előmozdítsa a foglalkoztatást és a társadalmi beilleszkedést. A sikerre 
való kilátást csorbítaná, ha ezt a célt a mikrovállalkozások egyetlen kategóriájára 
korlátoznák.
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Módosítás 66
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közösségi költségvetésből az 
eszközre a 2010. január 1. és 2013. 
december 31. közötti időszakra biztosított 
pénzügyi hozzájárulás 100 millió EUR. 

(1) A közösségi költségvetésből az 
eszközre a 2010. január 1. és 2013. 
december 31. közötti időszakra biztosított 
pénzügyi hozzájárulás 150 millió EUR, 
ebből 15 millió eurót olyan támogató 
intézkedésekre kell előirányozni, mint a 
képzés és a kapacitásnövelés.

Or. en

Módosítás 67
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi hozzájárulás fedezi az 
eszköz teljes költségét, beleértve az 5. cikk 
(2) bekezdésében említett nemzetközi 
pénzintézeteknek a közösségi hozzájárulás 
kezeléséért járó díjakat, valamint az egyéb
támogatásra jogosult költségeket is.

(4) A pénzügyi hozzájárulás fedezi az 
eszköz valamennyi támogatásra jogosult 
költségét.

Or. en
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Módosítás 68
Pervenche Berès

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi hozzájárulás fedezi az 
eszköz teljes költségét, beleértve az 5. cikk 
(2) bekezdésében említett nemzetközi 
pénzintézeteknek a közösségi hozzájárulás 
kezeléséért járó díjakat, valamint az egyéb 
támogatásra jogosult költségeket is.

(4) A pénzügyi hozzájárulás fedezi az 
eszköz teljes költségét, beleértve az 5. cikk 
(2) bekezdésében említett nemzetközi 
pénzintézeteknek a közösségi hozzájárulás 
kezeléséért járó díjakat, valamint a 4. cikk 
(2) bekezdésében említett állami és 
magánkézben lévő mikrofinanszírozási 
szerveknek nyújtott technikai 
segítségnyújtás költségeit és az egyéb 
támogatásra jogosult költségeket is.

Or. fr

Indokolás

A bizottsági javaslat nem veszi figyelembe a technikai segítségnyújtást, bár a mikrohitelt 
nyújtó közvetítők kapacitásainak növelése létfontosságú a fejlődésük szempontjából.

Módosítás 69
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) e határozat eredményes és hatékony 
végrehajtásához, valamint célkitűzéseinek 
eléréséhez közvetlenül szükséges támogató 
intézkedések, például kommunikációs 
tevékenységek, nyomon követés, 
ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés és 
értékelés.

d) e határozat eredményes és hatékony 
végrehajtásához, valamint célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges támogató 
intézkedések, például kommunikációs 
tevékenységek, nyomon követés, 
ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés és 
értékelés.

Or. en
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Módosítás 70
Thomas Händel

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) mentori, képzési, tanácsadási és egyéb 
támogató programok, amelyek 
maximalizálják az életképes és 
fenntartható mikrovállalkozások 
létrehozásának esélyét. Az ilyen 
támogatást célzottan a mikrovállalkozás 
létrehozásának támogatásához kell 
teljesíteni és a támogatást a létrehozás 
előtt hozzáférhetővé kell tenni, egészen 
addig, amíg a mikrovállalkozás önellátó 
nem lesz.

Or. en

Módosítás 71
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A kiadások jobb eredményének 
biztosítása érdekében az eszköznek 
finanszíroznia kell a célcsoportok 
kapacitásnövelését.

Or. en

Indokolás

A mikrovállalkozások finanszírozására irányuló magas kereslet figyelembevétele óvatos 
eszköze a pénzeszközök – hosszú távú hasznos eredmény érdekében történő – hatékony 
elosztásának.
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Módosítás 72
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eszköz nyitva áll a tagállamokban 
illetőséggel rendelkező minden olyan köz-
és magánintézmény előtt, amely a 
tagállamokban magánszemélyek és 
mikrovállalkozások számára 
mikrofinanszírozást nyújt.

(2) Az eszköz nyitva áll a tagállamokban 
illetőséggel rendelkező minden olyan köz-
és magánintézmény előtt, amely a 
tagállamokban magánszemélyek és 
mikrovállalkozások számára 
mikrofinanszírozást nyújt, illetve a 
hitelintézetek előtt..

Or. en

Módosítás 73
Sergio Gaetano Cofferati

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eszköz nyitva áll a tagállamokban 
illetőséggel rendelkező minden olyan köz-
és magánintézmény előtt, amely a 
tagállamokban magánszemélyek és 
mikrovállalkozások számára 
mikrofinanszírozást nyújt.

(2) Az eszköz nyitva áll a tagállamokban 
illetőséggel rendelkező minden olyan 
nemzeti és helyi köz- és magánintézmény 
előtt, amely a tagállamokban 
magánszemélyek és mikrovállalkozások 
számára mikrofinanszírozást nyújt. 

Or. it

Indokolás

A helyi szerveket a mikrohitelek kedvezményezettjeivel együtt megfelelően be kell vonni az 
intézkedésekbe.
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Módosítás 74
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eszköz nyitva áll a tagállamokban 
illetőséggel rendelkező minden olyan köz-
és magánintézmény előtt, amely a 
tagállamokban magánszemélyek és 
mikrovállalkozások számára 
mikrofinanszírozást nyújt.

(2) Az eszköz nyitva áll a tagállamokban 
illetőséggel rendelkező minden olyan köz-
és magánintézmény – többek között a 
demokratikusan irányított szövetkezeti 
pénzintézetek – előtt, amely a 
tagállamokban magánszemélyek és 
mikrovállalkozások számára 
mikrofinanszírozást nyújt.

Or. en

Módosítás 75
Jean-Luc Bennahmias és Marielle De Sarnez

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eszköz nyitva áll a tagállamokban 
illetőséggel rendelkező minden olyan köz-
és magánintézmény előtt, amely a 
tagállamokban magánszemélyek és 
mikrovállalkozások számára 
mikrofinanszírozást nyújt.

(2) Az eszköz nyitva áll a tagállamokban 
illetőséggel rendelkező minden olyan köz-
és magánintézmény előtt, amely a 
tagállamokban magánszemélyek és 
mikrovállalkozások számára 
mikrofinanszírozást nyújt. Ezeknek a 
szerveknek a legnagyobb átláthatósággal 
kell rendelkezniük és közzé kell tenniük 
tényleges éves kamatlábaikat. Legalább 
minden második évben az eszköz 
felhasználásával kapcsolatos információt 
részletező és elemző jelentést kell 
közzétenniük.

Or. fr
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Módosítás 76
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamokban illetőséggel 
rendelkező, az eszközhöz hozzáférést 
nyújtó köz-és magánintézményeknek 
tovább kell fejleszteniük a végső 
kedvezményezettek támogathatóságáról 
szóló iránymutatást, valamint szorosan 
együtt kell működniük a végső 
kedvezményezetteknek nyújtott mentori és 
képzési programokat kínáló 
szervezetekkel, hogy élet- és versenyképes 
mikrovállalkozások jöhessenek létre.
Ezekbe a szervekbe a 2. cikkben említett 
célcsoportokkal dolgozó civil társadalmi 
szervezeteknek is bele kell tartozniuk.

Or. en

Módosítás 77
Ádám Kósa

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A végső kedvezményezettek segítése 
érdekében a tagállamokban illetőséggel 
rendelkező, az eszközhöz hozzáférést 
nyújtó köz-és magánintézményeknek a 
végső kedvezményezettek 
támogathatóságáról szóló iránymutatás 
továbbfejlesztésével szorosan együtt kell 
működniük a végső kedvezményezetteknek 
nyújtott mentori és képzési programokat 
kínáló szervezetekkel, valamint a végső 
kedvezményezetteknek szóló programok 
célcsoportját hivatalosan képviselő 
illetékes nemzeti szervezetekkel, hogy 



AM\792370HU.doc 33/49 PE429.667v01-00

HU

versenyképes és stabil mikrovállalkozások 
jöhessenek létre.

Or. en

Indokolás

This amendment put emphasis on the fact that the people who are in disadvantageous 
situation are generally and nationally represented organisations who are in fact aware of 
their real problems and needs by their personal as well as professional experience and 
therefore their involvement also could help create more and stable jobs for the relevant 
persons. This regulation also could prevent speculative firms and fake organisations from 
taking part in the process. The national organisations representing persons in 
disadvantageous situations also generally closely follow the legislation and implementation of 
the government policies as well. This involvement underlines the notion of "nothing about us 
without us". Since the case of Defrenne II, the European Union also has not only economical 
but social aims and measures for developing the societies. 

Módosítás 78
Sergio Gaetano Cofferati and Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az eszköz által finanszírozott 
intézkedéseket mentori és képzési 
programoknak kell kísérniük.

Or. it

Indokolás

Létfontosságú, hogy a mikrohitellel nyújtott támogatást megfelelő mentori és képzési rendszer 
kísérje, annak érdekében, hogy az eszköz a hatékonyság és a társadalmi beilleszkedés 
tekintetében a reméltek szerinti eredményeket tudja felmutatni.



PE429.667v01-00 34/49 AM\792370HU.doc

HU

Módosítás 79
Thomas Händel

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Különös figyelmet kell fordítani a 
szociális gazdaság ösztönzésére és 
erősítésére.

Or. en

Módosítás 80
Thomas Händel

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az eszköz keretében biztosított 
támogatáshoz való hozzáférés önkéntes 
alapon működik, és az embereket 
semmilyen körülmények között nem lehet 
az eszköz használatára kényszeríteni 
azzal, hogy egyébként visszavonják vagy 
csökkentik társadalombiztosítási 
ellátásaikat. 

Or. en

Módosítás 81
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 53d. cikkével és a 2342/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendelet 43. cikkével 
összhangban a Bizottság nemzetközi 

(2) A 4. cikk (1) bekezdésében foglalt 
fellépések végrehajtására, a 4. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett kísérő 
intézkedések kivételével a Bizottság
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pénzintézetekkel, többek között a az 
Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az 
Európai Beruházási Alappal (EBA) köt 
megállapodást a 4. cikk (1) bekezdésében 
foglalt fellépések végrehajtására, a 4. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában említett 
kísérő intézkedések kivételével. E 
megállapodások rendelkezései részletesen 
szabályozzák a rájuk bízott feladatok 
végrehajtását, többek között azt, hogy 
társfinanszírozást kell biztosítaniuk a 
nemzeti rendszerekhez.

megállapodásokat köt a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett, kijelölt, 
mikrofinanszírozást nyújtó köz- és 
magánintézményekkel, amelyekben 
rögzítik, hogy az említett intézmények az 
eszköz keretében rendelkezésükre 
bocsátott forrásokat kötelesek a 2. cikkben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban felhasználni, valamint 
adatokat szolgáltatni a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett éves jelentések 
összeállításához. A Bizottság és a 
mikrohitelt nyújtó intézmények között 
kötött e megállapodások rendelkezései 
részletesen szabályozzák a rájuk bízott 
feladatok végrehajtását, többek között azt, 
hogy kiegészítő jelleget, valamint a 
meglévő európai és nemzeti pénzügyi 
eszközökkel, a vonatkozó szociális 
támogatási intézkedésekkel, illetve a 
regionális és helyi programokkal való 
összehangolást kell biztosítaniuk.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi pénzintézetekkel megállapodásokat kötni felesleges lépés, bürokratikus terhet 
képez és megnehezíti a politikai ellenőrzést. E kísérleti kezdeményezés kis méretét figyelembe 
véve sokkal hatékonyabb létrehozni a mikrohitelt nyújtó nemzeti intézmények decentralizált 
szerkezetét. A decentralizált megközelítést sikerrel alkalmazták például az Ifjúság Európáért 
programban. 

Módosítás 82
Csaba Őry

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 53d. cikkével és a 2342/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendelet 43. cikkével 

(2) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 53d. cikkével és a 2342/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendelet 43. cikkével 
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összhangban a Bizottság nemzetközi 
pénzintézetekkel, többek között a az 
Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az 
Európai Beruházási Alappal (EBA) köt 
megállapodást a 4. cikk (1) bekezdésében 
foglalt fellépések végrehajtására, a 4. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában említett 
kísérő intézkedések kivételével. E 
megállapodások rendelkezései részletesen 
szabályozzák a rájuk bízott feladatok 
végrehajtását, többek között azt, hogy 
kiegészítő jelleget kell biztosítaniuk a 
nemzeti rendszerekhez.

összhangban a Bizottság nemzetközi 
pénzintézetekkel, többek között a az 
Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az 
Európai Beruházási Alappal (EBA) köt 
megállapodást a 4. cikk (1) bekezdésében 
foglalt fellépések végrehajtására, a 4. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában említett 
kísérő intézkedések kivételével. E 
megállapodások rendelkezései részletesen 
szabályozzák a rájuk bízott feladatok 
végrehajtását, többek között azt, hogy 
kiegészítő jelleget, valamint a meglévő 
európai és nemzeti pénzügyi eszközökkel 
való összehangolást kell biztosítaniuk.

Or. en

Indokolás

A társfinanszírozás nem csak nemzeti, de európai szinten is fontos.

Módosítás 83
David Casa

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 53d. cikkével és a 2342/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendelet 43. cikkével 
összhangban a Bizottság nemzetközi 
pénzintézetekkel, többek között a az 
Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az 
Európai Beruházási Alappal (EBA) köt 
megállapodást a 4. cikk (1) bekezdésében 
foglalt fellépések végrehajtására, a 4. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában említett 
kísérő intézkedések kivételével. E 
megállapodások rendelkezései részletesen 
szabályozzák a rájuk bízott feladatok 
végrehajtását, többek között azt, hogy 
társfinanszírozást kell biztosítaniuk a 
nemzeti rendszerekhez.

(2) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 53d. cikkével és a 2342/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendelet 43. cikkével 
összhangban a Bizottság nemzetközi 
pénzintézetekkel, többek között a az 
Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az 
Európai Beruházási Alappal (EBA) köt 
megállapodást a 4. cikk (1) bekezdésében 
foglalt fellépések végrehajtására, a 4. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában említett 
kísérő intézkedések kivételével. E 
megállapodások rendelkezései részletesen 
szabályozzák a rájuk bízott feladatok 
végrehajtását, többek között azt, hogy 
kiegészítő jelleget, valamint a meglévő 
európai és nemzeti pénzügyi eszközökkel, 
a vonatkozó szociális támogatási 
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intézkedésekkel, illetve a regionális és 
helyi programokkal való összehangolást
kell biztosítaniuk. A tagállamok közötti 
méltányos és tisztességes elosztás 
érdekében minden tagállam esetében 
biztosítani kell az eszköz egy 
meghatározott minimumának előzetes 
hozzárendelését.  

Or. en

Módosítás 84
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 53d. cikkével és a 2342/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendelet 43. cikkével 
összhangban a Bizottság nemzetközi 
pénzintézetekkel, többek között a az 
Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az 
Európai Beruházási Alappal (EBA) köt 
megállapodást a 4. cikk (1) bekezdésében 
foglalt fellépések végrehajtására, a 4. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában említett 
kísérő intézkedések kivételével. E 
megállapodások rendelkezései részletesen 
szabályozzák a rájuk bízott feladatok 
végrehajtását, többek között azt, hogy 
társfinanszírozást kell biztosítaniuk a 
nemzeti rendszerekhez. 

(2) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 53d. cikkével és a 2342/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendelet 43. cikkével 
összhangban a Bizottság nemzetközi 
pénzintézetekkel, többek között a az 
Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az 
Európai Beruházási Alappal (EBA) köt 
megállapodást a 4. cikk (1) bekezdésében 
foglalt fellépések végrehajtására, a 4. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában említett 
kísérő intézkedések kivételével. E 
megállapodások rendelkezései részletesen 
szabályozzák a rájuk bízott feladatok 
végrehajtását, többek között azt, hogy 
társfinanszírozást, valamint a meglévő 
európai és nemzeti pénzügyi eszközökkel, 
a vonatkozó szociális támogatási 
intézkedésekkel, illetve a regionális és 
helyi programokkal való összehangolást
kell biztosítaniuk. Ezek a megállapodások 
az ilyen intézmények számára előírják 
továbbá, hogy a 2. cikkben meghatározott 
célkitűzések megvalósítása és a 4. cikkben 
meghatározott fellépések végrehajtása 
érdekében tovább kell adniuk 
erőforrásaikat.
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Or. en

Indokolás

Nagyon fontos biztosítani azt, hogy az eszköz kezelésével megbízott pénzintézetek 
egyértelműen elkötelezettek legyenek a 2. és 4. cikkben meghatározott célkitűzések iránt.

Módosítás 85
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2. bekezdésben említett nemzetközi 
pénzintézetek az eszköz indulásától 
számított hat évig újra befektethetik a 
kapott bevételeket, az osztalékokat és 
visszatérítéseket is beleértve, a 4. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
felsorolt fellépésekbe. Az eszköz 
megszüntetésekor az Európai 
Közösségeket illető egyenleget vissza kell 
fizetni az Európai Közösségek általános 
költségvetésébe.

(3) A 2. bekezdésben említett nemzetközi 
pénzintézeteknek az eszköz indulásától 
számított hat évig újra be kell fektetniük a 
kapott bevételeket, az osztalékokat és 
visszatérítéseket is beleértve, a 4. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
felsorolt fellépésekbe. Az eszköz 
megszüntetésekor az Európai 
Közösségeket illető egyenleget vissza kell 
fizetni az Európai Közösségek általános 
költségvetésébe.

Or. en

Módosítás 86
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk 2. bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetek írásos 
megállapodásokat kötnek a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett, 
mikrofinanszírozást nyújtó köz- és 
magánintézményekkel, amelyekben 
rögzítik, hogy az említett intézmények az 
eszköz keretében rendelkezésükre 

(4) A mikrohitel nyújtóit előre 
meghatározott pénzügyi és az e határozat 
2. és 4. cikkével kapcsolatos kritériumok 
alapján kell kiválasztani az eszköz 
célkitűzései, valamint a megfelelő 
fellépések és kedvezményezettek 
tekintetében.
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bocsátott forrásokat kötelesek a 2. cikkben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban felhasználni, valamint 
adatokat szolgáltatni a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett éves jelentések 
összeállításához.

Or. en

Indokolás

Mivel az eszköz egyértelmű feladata, hogy a hátrányos helyzetű célcsoport tekintetében 
erősítse a társadalmi beilleszkedést és kohéziót, fontos, hogy a kiválasztás kritériumai ne 
legyenek hierarchikusak, vagyis ne a pénzügyi kritérium kerüljön előtérbe, hanem a rendelet 
2. és 4. cikkével kapcsolatos kritériumokat egyenlő mértékben vegyék figyelembe.

Módosítás 87
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk 2. bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetek írásos 
megállapodásokat kötnek a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett, mikrofinanszírozást 
nyújtó köz- és magánintézményekkel, 
amelyekben rögzítik, hogy az említett 
intézmények az eszköz keretében 
rendelkezésükre bocsátott forrásokat 
kötelesek a 2. cikkben meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban felhasználni, 
valamint adatokat szolgáltatni a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett éves jelentések 
összeállításához.

(4) Az e cikk 2. bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetek írásos 
megállapodásokat kötnek a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett, mikrofinanszírozást 
nyújtó köz- és magánintézményekkel –
többek között a demokratikusan irányított 
szövetkezeti pénzintézetekkel –,
amelyekben rögzítik, hogy az említett 
intézmények az eszköz keretében 
rendelkezésükre bocsátott forrásokat 
kötelesek a 2. cikkben meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban felhasználni, 
valamint adatokat szolgáltatni a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett éves jelentések 
összeállításához.

Or. en
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Módosítás 88
Sergio Gaetano Cofferati és Silvia Costa

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok nemzeti kapcsolattartó 
egységet hozhatnak létre a mikrohitel-
eszköz végrehajtásának összehangolása 
céljából. A kapcsolattartó egység feladata, 
hogy tájékoztassa az eszközről a 
lehetséges kedvezményezetteket, 
kifejlessze az értékelő és nyomon követő 
tevékenységeket, a helyi gazdasági 
fejlesztési politikákkal való összhang 
biztosítása érdekében együttműködjön a 
helyi szervekkel, valamint hogy nemzeti és 
európai szinten előmozdítsa az információ 
és a jobb gyakorlatok cseréjét.

Or. it

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a mikrohitelezési eszköz hatékony legyen, tartós haszonnal 
járjon, eljusson a lehetséges kedvezményezettekhez, valamint a gazdaságpolitika és a helyi 
szintű fejlődés egyik elemeként szolgáljon, kívánatos lenne, hogy a tagállamok nemzeti 
kapcsolattartó egységet hozzanak létre, amely összehangolja, értékeli és nyomon követi az 
összes végrehajtott intézkedést annak érdekében, hogy azokat megfelelően kiaknázzák, és ne 
pazarolják el.

Módosítás 89
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetek éves végrehajtási 
jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak, 
amelyek a pénzügyi végrehajtás, a 
finanszírozásnak az ágazatok és a 
kedvezményezettek típusai közötti 

(1) A Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésében 
említett éves végrehajtási jelentéseket 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amelyek a pénzügyi 
végrehajtás, a finanszírozásnak az ágazatok 
és a kedvezményezettek típusai közötti 
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megoszlása, a benyújtott kérelmek, a 
megkötött szerződések, a finanszírozott 
fellépések, az eredmények és –
amennyiben lehetséges – a hatás 
szempontjából írják le a támogatott 
tevékenységeket.

megoszlása, az elfogadott vagy elutasított
kérelmek, a megkötött szerződések, a 
finanszírozott fellépések, az eredmények és 
– amennyiben lehetséges – a hatás 
szempontjából írják le a támogatott 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 90
Jean Lambert

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetek éves végrehajtási 
jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak, 
amelyek a pénzügyi végrehajtás, a 
finanszírozásnak az ágazatok és a 
kedvezményezettek típusai közötti 
megoszlása, a benyújtott kérelmek, a 
megkötött szerződések, a finanszírozott 
fellépések, az eredmények és –
amennyiben lehetséges – a hatás 
szempontjából írják le a támogatott 
tevékenységeket. 

(1) A Bizottság a nemzetközi pénzintézetek 
jelentései alapján az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett éves végrehajtási 
jelentéseket nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyek a 
pénzügyi végrehajtás, a finanszírozásnak 
az ágazatok és a kedvezményezettek 
típusai közötti megoszlása, az elfogadott 
vagy elutasított kérelmek, a megkötött 
szerződések, a finanszírozott fellépések, az 
eredmények és – amennyiben lehetséges –
a hatás szempontjából írják le a támogatott 
tevékenységeket. 

Or. en

Módosítás 91
Marian Harkin

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetek éves végrehajtási 
jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak, 

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetek éves végrehajtási 
jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak, 
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amelyek a pénzügyi végrehajtás, a 
finanszírozásnak az ágazatok és a 
kedvezményezettek típusai közötti 
megoszlása, a benyújtott kérelmek, a 
megkötött szerződések, a finanszírozott 
fellépések, az eredmények és –
amennyiben lehetséges – a hatás 
szempontjából írják le a támogatott 
tevékenységeket.

amelyek a pénzügyi végrehajtás, a 
finanszírozásnak az ágazatok és a 
kedvezményezettek típusai közötti 
megoszlása és hozzáférhetősége, a 
benyújtott kérelmek, a megkötött 
szerződések, a finanszírozott fellépések, az 
eredmények és – amennyiben lehetséges –
a hatás szempontjából írják le a támogatott 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 92
Jean-Luc Bennahmias and Marielle De Sarnez

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Először 2011-ban, és minden év 
december 31-je előtt a Bizottság a 
mennyiségi és minőségi szempontokra 
egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé az e rendelet 
alapján az előző évben végzett 
tevékenységekről. Az 1. bekezdésben 
említett végrehajtási jelentések szolgálnak 
az éves jelentés alapjául, amely főként az 
elért eredményekre összpontosít, és többek 
között a benyújtott kérelmekről, a 
megkötött szerződésekről, a finanszírozott 
fellépésekről, valamint arról tartalmaz 
információkat, hogy miként egészítik ki a 
többi közösségi fellépést, nevezetesen az 
ESZA-t.

(2) Először 2011-ban, és minden év 
december 31-je előtt a Bizottság a 
mennyiségi és minőségi szempontokra 
egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé az e rendelet 
alapján az előző évben végzett 
tevékenységekről. Az 1. bekezdésben 
említett végrehajtási jelentések szolgálnak 
az éves jelentés alapjául, amely főként az 
elért eredményekre összpontosít, és többek 
között a benyújtott kérelmekről, a 
megkötött szerződésekről, a finanszírozott 
fellépésekről, valamint arról tartalmaz 
információkat, hogy miként egészítik ki a 
többi közösségi fellépést, nevezetesen az 
ESZA-t. Információt tartalmaz továbbá –
cselekvésről cselekvésre – a szociális 
gazdaságban működő olyan 
mikrovállalkozások fejlődéséről, amelyek 
támogatást igényeltek a 
mikrofinanszírozást nyújtó európai 
eszközökből.

Or. fr
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Módosítás 93
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Először 2011-ban, és minden év 
december 31-je előtt a Bizottság a 
mennyiségi és minőségi szempontokra 
egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé az e rendelet 
alapján az előző évben végzett 
tevékenységekről. Az 1. bekezdésben 
említett végrehajtási jelentések szolgálnak 
az éves jelentés alapjául, amely főként az 
elért eredményekre összpontosít, és többek 
között a benyújtott kérelmekről, a 
megkötött szerződésekről, a finanszírozott 
fellépésekről, valamint arról tartalmaz 
információkat, hogy miként egészítik ki a 
többi közösségi fellépést, nevezetesen az 
ESZA-t. 

(2) Először 2011-ben, de legkésőbb a 
határozat hatálybalépését követő tizenkét 
hónapon belül, és minden év május 31-e
előtt a Bizottság a mennyiségi és minőségi 
szempontokra egyaránt kitérő jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé az e rendelet alapján az előző évben 
végzett tevékenységekről. Az 1. 
bekezdésben említett végrehajtási 
jelentések szolgálnak az éves jelentés 
alapjául, amely főként az elért 
eredményekre összpontosít, és többek 
között a benyújtott kérelmekről, a 
megkötött szerződésekről, a finanszírozott 
fellépésekről, valamint arról tartalmaz 
információkat, hogy miként egészítik ki a 
többi közösségi fellépést, nevezetesen az 
ESZA-t. 

Or. en

Módosítás 94
Nadja Hirsch

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Először 2011-ban, és minden év 
december 31-je előtt a Bizottság a 
mennyiségi és minőségi szempontokra 
egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé az e rendelet 
alapján az előző évben végzett 
tevékenységekről. Az 1. bekezdésben
említett végrehajtási jelentések szolgálnak 
az éves jelentés alapjául, amely főként az 

(2) Minden év május 31-e előtt a Bizottság 
a mennyiségi és minőségi szempontokra 
egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé az e rendelet 
alapján az előző évben végzett 
tevékenységekről. Az (1) bekezdésben 
említett végrehajtási jelentések szolgálnak 
az éves jelentés alapjául, amely főként az 
eszköz tagállamok általi felhasználásának 
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elért eredményekre összpontosít, és többek 
között a benyújtott kérelmekről, a 
megkötött szerződésekről, a finanszírozott 
fellépésekről, valamint arról tartalmaz 
információkat, hogy miként egészítik ki a 
többi közösségi fellépést, nevezetesen az 
ESZA-t.

métrékére, valamint az elért 
eredményekre, továbbá az elért 
eredmények tartósságára összpontosít, és 
ezeknek értékelés tárgyát kell képezniük; 
az éves jelentés többek között az elfogadott 
vagy visszautasított kérelmekről, a 
megkötött szerződésekről, a finanszírozott 
fellépésekről, valamint arról tartalmaz 
információkat, hogy miként egészítik ki a 
többi közösségi fellépést, nevezetesen az 
ESZA-t.

Or. de

Indokolás

Az éves jelentések részeként értékelést kell készíteni az eredményekről, amely olyan területeket 
fed le, mint a támogatott KKV-k fizetésképtelensége, illetve hogy e vállalatok munkatársainak 
hány százaléka volt előzőleg munkanélküli, és amely ellenőrzi, hogy az elért eredmények 
mennyire tartósak.

Módosítás 95
Csaba Őry

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Először 2011-ban, és minden év 
december 31-je előtt a Bizottság a 
mennyiségi és minőségi szempontokra 
egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé az e rendelet 
alapján az előző évben végzett 
tevékenységekről. Az 1. bekezdésben 
említett végrehajtási jelentések szolgálnak 
az éves jelentés alapjául, amely főként az 
elért eredményekre összpontosít, és többek 
között a benyújtott kérelmekről, a 
megkötött szerződésekről, a finanszírozott 
fellépésekről, valamint arról tartalmaz 
információkat, hogy miként egészítik ki a 
többi közösségi fellépést, nevezetesen az 
ESZA-t.

(2) Először 2011-ben, de legkésőbb a 
határozat hatálybalépését követő tizenkét 
hónapon belül, és minden év december 31-
e előtt a Bizottság a mennyiségi és 
minőségi szempontokra egyaránt kitérő 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és a 
Tanács elé az e rendelet alapján az előző 
évben végzett tevékenységekről. Az 1. 
bekezdésben említett végrehajtási 
jelentések szolgálnak az éves jelentés 
alapjául, amely főként az elért 
eredményekre összpontosít, és többek 
között a benyújtott kérelmekről, a 
megkötött szerződésekről, a finanszírozott 
fellépésekről, valamint arról tartalmaz 
információkat, hogy miként egészítik ki a 
többi közösségi fellépést, nevezetesen az 
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ESZA-t.

Or. en

Indokolás

A határozat hatálybalépésének pontos dátumát nem lehet előre meghatározni.

Módosítás 96
Pervenche Berès

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen éves jelentés alapján a Bizottság 
megfelelő kezdeményezéseket tesz ezen 
eszköz előmozdítására, valamint annak 
biztosítására, hogy az eszköz a társadalmi 
kirekesztődés veszélyével fenyegetett 
emberek számára uniószerte 
felhasználható és hozzáférhető. 

Or. fr

Indokolás

Az éves jelentésből tanultak alapján cselekedni kell.

Módosítás 97
Sylvana Rapti

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3α) Az éves jelentés alapján a Bizottság 
törekszik annak biztosítására, hogy az 
eszköz uniószerte hozzáférhető legyen a 
társadalmi kirekesztődés veszélyével 
fenyegetett és a hagyományos hitelpiacról 
kirekesztett emberek számára.
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Or. el

Indokolás

A társadalmi kirekesztődés veszélyének fogalma továbbra is fontos, mérése azonban nehéz. A 
„hagyományos hitelpiacról kirekesztett” szövegrész beillesztésével erősődik az eredeti 
célkitűzés, anélkül, hogy veszélyeztetett csoportok kizárását, illetve a célcsoportok 
meghatározását vonná magával.

Módosítás 98
Traian Ungureanu

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen éves jelentés alapján a Bizottság 
szükség esetén a 2. cikkben meghatározott 
célkitűzéseknek való megfelelés érdekében
módosíthatja a határozatot.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a rendelet nem felel meg a célkitűzéseknek, a Bizottság kötelessége, hogy azt egy 
jobb változatra módosítsa.

Módosítás 99
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az éves jelentés alapján a Bizottság 
erőfeszítéseket tesz annak biztosítása 
érdekében, hogy az eszköz uniószerte 
hozzáférhető legyen a hagyományos 
hitelpiacról kirekesztett emberek számára.

Or. en
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Módosítás 100
Elisabeth Schroedter

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen éves jelentés alapján a Bizottság 
szükség esetén a 2. cikkben meghatározott 
célkitűzések való megfelelés érdekében 
módosíthatja a határozatot.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a rendelet nem felel meg a célkitűzéseknek, a Bizottság kötelessége, hogy azt egy 
jobb változatra módosítsa.

Módosítás 101
Pervenche Berès

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére és 
az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetekkel szorosan 
együttműködve elvégzi az időközi és a 
záró értékelést. Az időközi értékelést az 
eszköz elindítása után négy évvel, a záró 
értékelést pedig az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzetközi 
pénzintézeteknek adott felhatalmazás 
lejárata után legkésőbb egy évvel kell 
elvégezni. A záró értékelés során 
különösen azt kell vizsgálni, hogy az 
eszköz egésze milyen mértékben 
valósította meg célkitűzéseit. 

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére és 
az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetekkel szorosan 
együttműködve elvégzi az időközi 
értékelést. Az időközi értékelést az eszköz 
elindítása után minden második évben kell 
elvégezni. 2015-ben a Bizottság értékelést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amely alapján utóbbiak 
határoznak az eszköz további sorsáról. 
Ezen értékelés során azt kell vizsgálni, 
hogy az eszköz egésze milyen mértékben 
valósította meg célkitűzéseit. 

Or. fr
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Indokolás

Kívánatos, hogy ez az eszköz hosszú távú legyen. Ennek érdekében egy 2015-ös értékeléssel 
lehetővé kell tenni annak vizsgálatát, hogy megvalósultak-e a célkitűzések. Minden második 
évben időközi értékelést kell végezni.

Módosítás 102
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére és 
az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetekkel szorosan 
együttműködve elvégzi az időközi és a 
záró értékelést. Az időközi értékelést az 
eszköz elindítása után négy évvel, a záró 
értékelést pedig az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzetközi 
pénzintézeteknek adott felhatalmazás 
lejárata után legkésőbb egy évvel kell 
elvégezni. A záró értékelés során 
különösen azt kell vizsgálni, hogy az 
eszköz egésze milyen mértékben 
valósította meg célkitűzéseit. 

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére és 
az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetekkel szorosan 
együttműködve elvégzi az időközi és a 
záró értékelést. Az időközi értékelést az 
éves jelentések kiegészítéseként az eszköz 
elindítása után minden második évben, a 
záró értékelést pedig az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzetközi 
pénzintézeteknek adott felhatalmazás 
lejárata után legkésőbb egy évvel kell 
elvégezni. A záró értékelés során 
különösen azt kell vizsgálni, hogy az 
eszköz egésze milyen mértékben 
valósította meg célkitűzéseit. 

Or. en

Módosítás 103
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A második időközi értékelés alapján 
az Európai Parlament és a Tanács 
eldönti, hogy meghosszabítja-e az eszköz 
működésének időtartamát.
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Or. en


