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Módosítás 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE az Európai 
Unió társadalmi haladás, szolidaritás, 
foglalkoztatás és innováció programjáról

Or. en

Módosítás 127
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE az Európai 
Unió foglalkoztatás, társadalmi haladás és 
innováció programjáról

Or. fr

Módosítás 128
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT 
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ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programjáról

ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai 
Unió társadalmi haladás és innováció 
programjáról

Or. de

Módosítás 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az „Európa 2020 költségvetése” című 
bizottsági közleménynek4 megfelelően, 
amely az Unió finanszírozási eszközeinek 
racionalizálását és egyszerűsítését ajánlja, 
valamint azt, hogy az uniós hozzáadott 
értéket, a hatásokat és az eredményeket 
helyezzék jobban a középpontba, e rendelet 
létrehozza az Európai Unió társadalmi 
változás és innováció programját (a 
továbbiakban: a program) a Progress 
közösségi foglalkoztatási és társadalmi 
szolidaritási program létrehozásáról szóló, 
2006. október 24-i 1672/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat5, a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet6, az 1612/68/EGK rendelet 
állásajánlatok és álláspályázatok 
közvetítése tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 
2003/8/EK bizottsági határozat7, és a 
foglalkoztatási és társadalmi befogadási 
célú európai Progress mikrofinanszírozási
eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 
25-i 283/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat8 alapján végrehajtott 
tevékenységek folytatása és 
továbbfejlesztése érdekében (a 
továbbiakban: az eszköz).

(1) Az „Európa 2020 költségvetése” című 
bizottsági közleménynek4 megfelelően, 
amely az Unió finanszírozási eszközeinek 
racionalizálását és egyszerűsítését ajánlja, 
valamint azt, hogy az uniós hozzáadott 
értéket, a hatásokat és az eredményeket 
helyezzék jobban a középpontba, e rendelet 
létrehozza az Európai Unió társadalmi 
haladás, szolidaritás, foglalkoztatás és 
innováció programját (a továbbiakban: a 
program) a Progress közösségi 
foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási 
program létrehozásáról szóló, 2006. 
október 24-i 1672/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat5, a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet6, az 1612/68/EGK rendelet 
állásajánlatok és álláspályázatok 
közvetítése tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 
2003/8/EK bizottsági határozat7, és a 
foglalkoztatási és társadalmi befogadási 
célú európai Progress mikrofinanszírozási
eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 
25-i 283/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat8 alapján végrehajtott 
tevékenységek folytatása és 
továbbfejlesztése érdekében (a 
továbbiakban: az eszköz).
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Módosítás 130
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az „Európa 2020 költségvetése” című 
bizottsági közleménynek4 megfelelően, 
amely az Unió finanszírozási eszközeinek 
racionalizálását és egyszerűsítését ajánlja, 
valamint azt, hogy az uniós hozzáadott 
értéket, a hatásokat és az eredményeket 
helyezzék jobban a középpontba, e rendelet 
létrehozza az Európai Unió társadalmi 
változás és innováció programját (a 
továbbiakban: a program) a Progress 
közösségi foglalkoztatási és társadalmi 
szolidaritási program létrehozásáról szóló, 
2006. október 24-i 1672/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat5, a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet6, az 1612/68/EGK rendelet 
állásajánlatok és álláspályázatok 
közvetítése tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 
2003/8/EK bizottsági határozat7, és a 
foglalkoztatási és társadalmi befogadási 
célú európai Progress mikrofinanszírozási 
eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 
25-i 283/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat8 alapján végrehajtott 
tevékenységek folytatása és 
továbbfejlesztése érdekében (a 
továbbiakban: az eszköz).

(1) Az „Európa 2020 költségvetése” című 
bizottsági közleménynek4 megfelelően, 
amely az Unió finanszírozási eszközeinek 
racionalizálását és egyszerűsítését ajánlja, 
valamint azt, hogy az uniós hozzáadott 
értéket, a hatásokat és az eredményeket 
helyezzék jobban a középpontba, e rendelet 
létrehozza az Európai Unió foglalkoztatás,
társadalmi haladás és innováció 
programját (a továbbiakban: a program) a 
Progress közösségi foglalkoztatási és 
társadalmi szolidaritási program 
létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 
1672/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat5, a munkavállalók Unión 
belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. 
április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet6, az 1612/68/EGK 
rendelet állásajánlatok és álláspályázatok 
közvetítése tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 
2003/8/EK bizottsági határozat7, és a 
foglalkoztatási és társadalmi befogadási 
célú európai Progress mikrofinanszírozási
eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 
25-i 283/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat8 alapján végrehajtott 
tevékenységek folytatása és 
továbbfejlesztése érdekében (a 
továbbiakban: az eszköz).

Or. fr
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Módosítás 131
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az „Európa 2020 költségvetése” című 
bizottsági közleménynek4 megfelelően, 
amely az Unió finanszírozási eszközeinek 
racionalizálását és egyszerűsítését ajánlja, 
valamint azt, hogy az uniós hozzáadott 
értéket, a hatásokat és az eredményeket 
helyezzék jobban a középpontba, e rendelet 
létrehozza az Európai Unió társadalmi 
változás és innováció programját (a 
továbbiakban: a program) a Progress 
közösségi foglalkoztatási és társadalmi 
szolidaritási program létrehozásáról szóló, 
2006. október 24-i 1672/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat5, a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet6, az 1612/68/EGK rendelet 
állásajánlatok és álláspályázatok 
közvetítése tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 
2003/8/EK bizottsági határozat7, és a 
foglalkoztatási és társadalmi befogadási 
célú európai Progress mikrofinanszírozási
eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 
25-i 283/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat8 alapján végrehajtott 
tevékenységek folytatása és 
továbbfejlesztése érdekében (a 
továbbiakban: az eszköz).

(1) Az „Európa 2020 költségvetése” című 
bizottsági közleménynek4 megfelelően, 
amely az Unió finanszírozási eszközeinek 
racionalizálását és egyszerűsítését ajánlja, 
valamint azt, hogy az uniós hozzáadott 
értéket, a hatásokat és az eredményeket 
helyezzék jobban a középpontba, e rendelet 
létrehozza az Európai Unió társadalmi 
haladás és innováció programját (a 
továbbiakban: a program) a Progress 
közösségi foglalkoztatási és társadalmi 
szolidaritási program létrehozásáról szóló, 
2006. október 24-i 1672/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat5, a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet6, az 1612/68/EGK rendelet 
állásajánlatok és álláspályázatok 
közvetítése tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 
2003/8/EK bizottsági határozat7, és a 
foglalkoztatási és társadalmi befogadási 
célú európai Progress mikrofinanszírozási
eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 
25-i 283/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat8 alapján végrehajtott 
tevékenységek folytatása és 
továbbfejlesztése érdekében (a 
továbbiakban: az eszköz).

Or. en

Módosítás 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően 2010. október 21-én a Tanács 
iránymutatásokat fogadott el a 
foglalkoztatási politikákról, amelyek – a 
Szerződés 121. cikkének megfelelően 
elfogadott, a tagállamok és az Unió 
gazdasági politikáiról szóló szélesebb körű 
iránymutatásokkal együtt – magukban 
foglalják az Európa 2020 integrált 
iránymutatásokat. A programnak a kiemelt 
kezdeményezések végrehajtásának 
támogatása mellett hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 integrált iránymutatások, 
elsősorban a 7., 8. és 10. iránymutatás 
alkalmazásához, különös tekintettel a 
szegénység és társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem európai platformjára, 
valamint az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje” és a 
„Mozgásban az ifjúság” 
kezdeményezésekre.

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően 2010. október 21-én a Tanács 
iránymutatásokat fogadott el a 
foglalkoztatási politikákról, amelyek – a 
Szerződés 121. cikkének megfelelően
elfogadott, a tagállamok és az Unió 
gazdasági politikáiról szóló szélesebb körű 
iránymutatásokkal együtt – magukban 
foglalják az Európa 2020 integrált 
iránymutatásokat. A programnak hozzá 
kell járulnia az Európa 2020 céljainak 
eléréséhez, különös tekintettel a 
szegénység csökkentésére és a 
foglalkoztatási célkitűzésekre.

Or. en

Módosítás 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően 2010. október 21-én a Tanács 
iránymutatásokat fogadott el a 
foglalkoztatási politikákról, amelyek – a 
Szerződés 121. cikkének megfelelően 
elfogadott, a tagállamok és az Unió 
gazdasági politikáiról szóló szélesebb körű 
iránymutatásokkal együtt – magukban 
foglalják az Európa 2020 integrált 

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően 2010. október 21-én a Tanács 
iránymutatásokat fogadott el a 
foglalkoztatási politikákról, amelyek – a 
Szerződés 121. cikkének megfelelően 
elfogadott, a tagállamok és az Unió 
gazdasági politikáiról szóló szélesebb körű 
iránymutatásokkal együtt – magukban 
foglalják az Európa 2020 integrált 
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iránymutatásokat. A programnak a kiemelt 
kezdeményezések végrehajtásának 
támogatása mellett hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 integrált iránymutatások, 
elsősorban a 7., 8. és 10. iránymutatás 
alkalmazásához, különös tekintettel a 
szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem európai platformjára, valamint az 
„Új készségek és munkahelyek 
menetrendje” és a „Mozgásban az ifjúság” 
kezdeményezésekre.

iránymutatásokat. A programnak a kiemelt 
kezdeményezések végrehajtásának 
támogatása mellett hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 integrált iránymutatások, 
elsősorban a 7., 8. és 10. iránymutatás 
alkalmazásához, különös tekintettel a 
szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem európai platformjára, valamint az 
„Új készségek és munkahelyek 
menetrendje”, a „Mozgásban az ifjúság” és 
a „Több lehetőséget a fiataloknak” 
kezdeményezésekre.

Or. en

Módosítás 134
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szegénység és társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem európai platformja és az 
Innovatív Unió kiemelt kezdeményezések 
kimondják, hogy a szociális innováció 
hatékony eszköz a lakosság elöregedése, a 
szegénység, a munkanélküliség, az új 
munkavégzési módok és életvezetés, illetve 
az állampolgárok társadalmi igazságosság, 
oktatás és egészségügy iránti elvárásai által 
felvetett szociális kihívások 
megválaszolására. A programnak az 
állami, a magán- és a harmadik ágazatban 
az alkalmazási körébe eső politikai 
területeken támogatnia kell a szociális 
innováció fokozását célzó intézkedéseket, 
megfelelően figyelembe véve a regionális 
és helyi hatóságok szerepét. Támogatnia 
kell különösen az innovatív 
megoldásoknak és gyakorlatnak a 
társadalmi kísérletek eszközével történő 
azonosítását, értékelését és 
továbbfejlesztését, hogy eredményesebben 
tudja segíteni a tagállamokat 

(4) A szegénység és társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem európai platformja és az 
Innovatív Unió kiemelt kezdeményezések 
kimondják, hogy a szociális innováció 
hatékony eszköz a lakosság elöregedése, a 
szegénység, a munkanélküliség, az új 
munkavégzési módok és életvezetés, illetve 
az állampolgárok társadalmi igazságosság, 
oktatás és egészségügy iránti elvárásai által 
felvetett szociális kihívások 
megválaszolására. A programnak az 
állami, a magán- és a harmadik ágazatban 
az alkalmazási körébe eső politikai és a 
nagyobb figyelmet igénylő területeken –
például a szegénység, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi 
integráció és a legszegényebbek 
oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférése területén – támogatnia kell a 
szociális innováció fokozását célzó 
intézkedéseket, megfelelően figyelembe 
véve a regionális és helyi hatóságok 
szerepét. Támogatnia kell különösen az 



AM\900457HU.doc 9/157 PE487.817v02-00

HU

munkaerőpiacuk és szociális védelemre 
vonatkozó politikáik reformjában. 
Ösztönöznie kell továbbá az állami, a 
magán- és a harmadik ágazat több államot 
érintő partnerségeit és hálózatba 
szerveződését, valamint támogatnia kell 
bevonásukat a sürgető társadalmi 
szükségletek és kihívások kezelésére 
szolgáló új megközelítések kialakításába és 
megvalósításába.

innovatív megoldásoknak és gyakorlatnak 
a társadalmi kísérletek eszközével történő 
azonosítását, értékelését és 
továbbfejlesztését, hogy eredményesebben 
tudja segíteni a tagállamokat 
munkaerőpiacuk és szociális védelemre 
vonatkozó politikáik reformjában. 
Ösztönöznie kell továbbá az állami, a 
magán- és a harmadik ágazat több államot 
érintő partnerségeit és hálózatba 
szerveződését, valamint támogatnia kell 
bevonásukat a sürgető társadalmi 
szükségletek és kihívások kezelésére 
szolgáló új megközelítések kialakításába és 
megvalósításába.

Or. fr

Módosítás 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szegénység és társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem európai platformja és az 
Innovatív Unió kiemelt kezdeményezések 
kimondják, hogy a szociális innováció 
hatékony eszköz a lakosság elöregedése, a 
szegénység, a munkanélküliség, az új
munkavégzési módok és életvezetés, illetve 
az állampolgárok társadalmi igazságosság, 
oktatás és egészségügy iránti elvárásai által 
felvetett szociális kihívások 
megválaszolására. A programnak az 
állami, a magán- és a harmadik ágazatban 
az alkalmazási körébe eső politikai 
területeken támogatnia kell a szociális 
innováció fokozását célzó intézkedéseket, 
megfelelően figyelembe véve a regionális 
és helyi hatóságok szerepét. Támogatnia 
kell különösen az innovatív 
megoldásoknak és gyakorlatnak a 
társadalmi kísérletek eszközével történő 

(4) A szegénység és társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem európai platformja és az 
Innovatív Unió kiemelt kezdeményezések 
kimondják, hogy a szociális innováció 
hatékony eszköz a lakosság elöregedése, a 
szegénység, a munkanélküliség, az új 
munkavégzési módok és életvezetés, illetve 
az állampolgárok társadalmi igazságosság, 
oktatás és egészségügy iránti elvárásai által 
felvetett szociális kihívások
megválaszolására. A programnak az 
állami, a magán- és a harmadik ágazatban 
az alkalmazási körébe eső politikai 
területeken támogatnia kell a szociális 
innováció fokozását célzó intézkedéseket, 
megfelelően figyelembe véve a regionális 
és helyi hatóságok szerepét. Támogatnia 
kell különösen az innovatív 
megoldásoknak és gyakorlati 
megvalósításuknak a társadalmi kísérletek 
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azonosítását, értékelését és 
továbbfejlesztését, hogy eredményesebben 
tudja segíteni a tagállamokat 
munkaerőpiacuk és szociális védelemre 
vonatkozó politikáik reformjában. 
Ösztönöznie kell továbbá az állami, a 
magán- és a harmadik ágazat több államot 
érintő partnerségeit és hálózatba 
szerveződését, valamint támogatnia kell 
bevonásukat a sürgető társadalmi 
szükségletek és kihívások kezelésére 
szolgáló új megközelítések kialakításába és 
megvalósításába.

eszközével történő azonosítását, értékelését 
és továbbfejlesztését, hogy 
eredményesebben tudja segíteni a 
tagállamokat munkaerőpiacuk és szociális 
védelemre vonatkozó politikáik 
reformjában. Ösztönöznie kell továbbá az 
állami, a magán- és a harmadik ágazat több 
államot érintő partnerségeit és hálózatba 
szerveződését, valamint támogatnia kell 
bevonásukat a sürgető társadalmi 
szükségletek és kihívások kezelésére 
szolgáló új megközelítések kialakításába és 
megvalósításába.

Or. en

Módosítás 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Európában a társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható 
fejlődés irányába történő előrehaladáshoz 
új készségek és kompetenciák 
előrejelzésére és fejlesztésére, valamint a 
munkahelyteremtés feltételeinek, a 
foglalkoztatás minőségének és a 
munkavégzés körülményeinek javítására 
van szükség, az ezt kísérő oktatási,
munkaerő-piaci és szociális politikák 
révén az egyes iparágak és szolgáltatások 
ilyen célból történő átalakítása során. 
Ezért a programnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható és kiváló minőségű „zöld” és 
„fehér” foglalkoztatás, valamint a kiváló 
minőségű új munkahelyekhez szükséges 
új készségek és kompetenciák 
előrejelzésének és fejlesztésének 
előmozdításához azáltal, hogy a 
foglalkoztatási és szociális politikákat 
összekapcsolja az erőforrás-hatékony és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
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gazdaságra történő átállást támogató ipari 
és strukturális politikákkal. E 
programnak mindenekelőtt ösztönöznie 
kell a közszféra vezetésével megvalósuló 
környezetbarát és szociális beruházások, 
valamint a helyi és regionális 
foglalkoztatási kezdeményezések 
munkahelyteremtő potenciáljának 
feltárását.

Or. en

Módosítás 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A programnak különös figyelmet kell 
fordítania a munkanélküliség, a 
szegénység és a kirekesztés területi 
dimenziójára, kiváltképpen ami az egyes 
régiókon és városokon belüli, valamint a 
térségek, vidéki területek és városok 
közötti növekvő egyenlőtlenségeket illeti.

Or. en

Módosítás 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával 
összhangban a programnak egységes 
megközelítést kell alkalmaznia a 
foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi 
kirekesztés és szegénység elleni küzdelem 
során. A végrehajtását racionalizálni és 

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

egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös 
rendelkezésekkel, amelyek többek között 
tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a 
fellépések típusait, a nyomon követési és 
értékelési szabályozásokat. A programnak 
egyúttal csökkentenie kell az igazgatási 
terhet a kedvezményezettek számára. 
Emellett nagyobb mértékben kell 
alkalmazni az egyszerűsített 
költségelszámolási módokat (átalányösszeg 
és átalányfinanszírozás), különösen a 
mobilitási programok végrehajtásakor. A 
programnak egyablakos hozzáférést kell 
biztosítania a mikrofinanszírozást 
szolgáltatók számára, amelyek 
mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és 
műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak 
finanszírozást. Végezetül a programnak 
évenként elosztott tartalékkeret 
létrehozásával költségvetési rugalmasságot 
kell biztosítania a politikai prioritásoknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 139
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával 
összhangban a programnak egységes 
megközelítést kell alkalmaznia a 
foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi 
kirekesztés és szegénység elleni küzdelem 
során. A végrehajtását racionalizálni és 
egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös 
rendelkezésekkel, amelyek többek között 
tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a 

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

fellépések típusait, a nyomon követési és 
értékelési szabályozásokat. A programnak 
az egyértelmű EU hozzáadott értékkel 
rendelkező kis-, közepes és nagy 
projekteket is előtérbe kell helyeznie az 
igazgatási teher lehető legalacsonyabb 
szinten tartása mellett mind a 
kedvezményezettek, mind a Bizottság 
számára. Emellett nagyobb mértékben kell 
alkalmazni az egyszerűsített 
költségelszámolási módokat (átalányösszeg 
és átalányfinanszírozás), különösen a 
mobilitási programok végrehajtásakor. A 
programnak egyablakos hozzáférést kell 
biztosítania a mikrofinanszírozást 
szolgáltatók számára, amelyek 
mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és 
műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak 
finanszírozást. Végezetül a programnak 
költségvetési rugalmasságot kell 
biztosítania a programterületek közötti 
forrásmegosztás átállításának 
lehetőségével.

Or. pl

Módosítás 140
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával 
összhangban a programnak egységes 
megközelítést kell alkalmaznia a 
foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi 
kirekesztés és szegénység elleni küzdelem 
során. A végrehajtását racionalizálni és 
egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös 
rendelkezésekkel, amelyek többek között 
tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a 
fellépések típusait, a nyomon követési és 
értékelési szabályozásokat. A programnak 
az egyértelmű EU hozzáadott értékkel 

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

az egyértelmű EU hozzáadott értékkel 
rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell 
helyeznie a kritikus tömeg elérése 
érdekében és hogy csökkenjen az 
igazgatási teher, valamint hogy fokozott 
legyen a könnyebbség és javuljon az 
átláthatóság mind a kedvezményezettek, 
mind a Bizottság számára. Emellett 
nagyobb mértékben kell alkalmazni az 
egyszerűsített költségelszámolási módokat 
(átalányösszeg és átalányfinanszírozás), 
különösen a célzott mobilitási programok 
végrehajtásakor. A programnak egyablakos 
hozzáférést kell biztosítania a 
mikrofinanszírozást szolgáltatók és a 
„szociális vállalkozások” számára azáltal, 
hogy mikrohitelekhez nyújt megfelelő 
finanszírozást és finanszírozást biztosít a 
szociális vállalkozáshoz, megkönnyíti 
kölcsönhöz jutásukat, növeli 
kapacitásukat és műszaki segítségnyújtást 
biztosít számukra. Végezetül a programnak 
egy meghatározandó maximális összegű 
és évenként elosztott tartalékkeret 
létrehozásával költségvetési rugalmasságot 
kell biztosítania a tagállamokkal és az 
Európai Parlamenttel történő egyeztetést 
követően a Bizottság által meghatározott
politikai prioritásoknak megfelelően.

Or. fr

Módosítás 141
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával 
összhangban a programnak egységes 
megközelítést kell alkalmaznia a 
foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi 
kirekesztés és szegénység elleni küzdelem 
során. A végrehajtását racionalizálni és 

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

egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös 
rendelkezésekkel, amelyek többek között 
tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a 
fellépések típusait, a nyomon követési és 
értékelési szabályozásokat. A programnak 
az egyértelmű EU hozzáadott értékkel 
rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell 
helyeznie a kritikus tömeg elérése 
érdekében és hogy az eljárások 
átláthatóságának megőrzésével 
párhuzamosan csökkenjen az igazgatási 
teher mind a kedvezményezettek, mind a 
Bizottság számára. Emellett nagyobb 
mértékben kell alkalmazni az 
egyszerűsített költségelszámolási módokat 
(átalányösszeg és átalányfinanszírozás), 
különösen a mobilitási programok 
végrehajtásakor. A programnak egyablakos 
hozzáférést kell biztosítania a 
mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, 
amelyek mikrohitelekhez, 
kapacitásépítéshez és műszaki 
segítségnyújtáshoz nyújtanak 
finanszírozást. Végezetül a programnak 
évenként elosztott tartalékkeret 
létrehozásával költségvetési rugalmasságot 
kell biztosítania a politikai prioritásoknak 
megfelelően.

Or. el

Módosítás 142
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával 
összhangban a programnak egységes 
megközelítést kell alkalmaznia a 
foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi 
kirekesztés és szegénység elleni küzdelem 
során. A végrehajtását racionalizálni és 
egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös 

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

mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, 
amelyek többek között tartalmazzák az 
általános célkitűzéseket, a fellépések 
típusait, a nyomon követési és értékelési 
szabályozásokat. A programnak az 
egyértelmű EU hozzáadott értékkel 
rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell 
helyeznie a kritikus tömeg elérése 
érdekében és hogy csökkenjen az 
igazgatási teher mind a 
kedvezményezettek, mind a Bizottság 
számára. Emellett nagyobb mértékben kell 
alkalmazni az egyszerűsített 
költségelszámolási módokat (átalányösszeg 
és átalányfinanszírozás). A programnak 
közösségi szinten egyablakos hozzáférést 
kell biztosítania a mikrofinanszírozást 
szolgáltatók számára, amelyek 
mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és 
műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak 
finanszírozást. Végezetül a programnak 
évenként elosztott tartalékkeret 
létrehozásával költségvetési rugalmasságot 
kell biztosítania a politikai prioritásoknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 143
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Uniónak szilárd analitikai alapot 
kell kiépítenie a foglalkoztatási és szociális 
területen a politikai döntéshozatal 
támogatásához. Az ilyen tudásalap növeli a 
nemzeti intézkedések által nyújtott értéket 
azáltal, hogy annak uniós dimenziót 
kölcsönöz; emellett adatgyűjtés, statisztikai 
eszközök és módszerek kialakítása és 
közös mutatók révén összehasonlítást 
biztosít, elősegítve azt, hogy teljes képet 

(6) Az Uniónak szilárd analitikai alapot 
kell kiépítenie a foglalkoztatási és szociális 
területen a politikai döntéshozatal 
támogatásához. Az ilyen tudásalap növeli a 
nemzeti intézkedések által nyújtott értéket 
azáltal, hogy annak uniós dimenziót 
kölcsönöz; emellett adatgyűjtés, statisztikai 
eszközök és módszerek kialakítása és 
közös mutatók révén összehasonlítást 
biztosít, elősegítve azt, hogy teljes képet 
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kapjunk a foglalkoztatás, szociális politika 
és munkakörülmények területéről az egész 
Unióban, és hogy a programok és politikák 
hatékonyságának és eredményességének 
értékelése magas színvonalon történjen.

kapjunk a foglalkoztatás, szociális politika 
és munkakörülmények területéről az egész 
Unióban, és hogy a programok és politikák 
hatékonyságának és eredményességének 
értékelése magas színvonalon történjen, az 
Európa 2020 stratégia céljainak elérése 
keretében. 

Or. el

Módosítás 144
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Uniónak szilárd analitikai alapot 
kell kiépítenie a foglalkoztatási és szociális 
területen a politikai döntéshozatal 
támogatásához. Az ilyen tudásalap növeli a 
nemzeti intézkedések által nyújtott értéket 
azáltal, hogy annak uniós dimenziót 
kölcsönöz; emellett adatgyűjtés, statisztikai 
eszközök és módszerek kialakítása és 
közös mutatók révén összehasonlítást 
biztosít, elősegítve azt, hogy teljes képet 
kapjunk a foglalkoztatás, szociális politika 
és munkakörülmények területéről az egész 
Unióban, és hogy a programok és politikák 
hatékonyságának és eredményességének 
értékelése magas színvonalon történjen.

(6) Az Uniónak szilárd analitikai alapot 
kell kiépítenie – különösen a válság 
hatására összpontosítva – a foglalkoztatási 
és szociális területen a politikai 
döntéshozatal támogatásához. Az ilyen 
tudásalap növeli a nemzeti intézkedések 
által nyújtott értéket azáltal, hogy annak 
uniós dimenziót kölcsönöz; emellett 
adatgyűjtés, statisztikai eszközök és 
módszerek kialakítása és közös mutatók 
révén összehasonlítást biztosít, elősegítve 
azt, hogy teljes képet kapjunk a 
foglalkoztatás, szociális politika és 
munkakörülmények területéről az egész 
Unióban, és hogy a programok és politikák 
hatékonyságának és eredményességének 
értékelése magas színvonalon történjen.

Or. en

Módosítás 145
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unió kitüntetett helyzetben van 
ahhoz, hogy uniós platformot biztosítson a 
foglalkoztatási és szociális kérdések 
területén a tagállamok közötti politikai 
véleménycsere és kölcsönös tanulás 
számára. A más országokban alkalmazott 
politikák és azok eredményeinek ismerete 
nagyobb mozgásteret biztosít a politikai 
döntéshozók számára, új politikák 
kialakítását idézi elő és ösztönzi a nemzeti 
reformokat.

(7) Az Unió kitüntetett helyzetben van 
ahhoz, hogy uniós platformot biztosítson a 
foglalkoztatási és szociális kérdések 
(társadalmi integráció, létbizonytalanság, 
egészségügy stb.) területén folytatott 
számos helyi, regionális vagy nemzeti 
társadalmi kísérlet útján a tagállamok 
közötti politikai véleménycsere és 
kölcsönös tanulás számára. A más 
országokban alkalmazott politikák és azok 
eredményeinek ismerete nagyobb 
mozgásteret biztosít a politikai 
döntéshozók számára, lehetővé teszi új 
politikák kialakításának elősegítését és a 
nemzeti reformok ösztönzését.

Or. fr

Módosítás 146
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unió kitüntetett helyzetben van 
ahhoz, hogy uniós platformot biztosítson a 
foglalkoztatási és szociális kérdések 
területén a tagállamok közötti politikai 
véleménycsere és kölcsönös tanulás 
számára. A más országokban alkalmazott 
politikák és azok eredményeinek ismerete 
nagyobb mozgásteret biztosít a politikai 
döntéshozók számára, új politikák 
kialakítását idézi elő és ösztönzi a nemzeti 
reformokat.

(7) Az Unió kitüntetett helyzetben van 
ahhoz, hogy uniós platformot biztosítson a 
foglalkoztatási kérdések, a szociális 
védelem, a társadalmi integráció és a 
szociális vállalkozás területén a tagállamok 
közötti politikai véleménycsere és 
kölcsönös tanulás számára. A más 
országokban alkalmazott politikák és azok 
eredményeinek ismerete nagyobb 
mozgásteret biztosít a politikai 
döntéshozók számára, új politikák 
kialakítását idézi elő és ösztönzi a nemzeti 
reformokat.

Or. de
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Módosítás 147
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az uniós szociális politika központi 
kérdése annak biztosítása, hogy 
érvényesüljenek a minimális normák, és a 
munkakörülmények folyamatosan 
javuljanak az Unióban. Az Unió fontos 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a jogszabályi kereteket az intelligens 
szabályozás elveinek megfelelően 
hozzáigazítsák a fejlődő munkavégzési 
módokhoz és az új egészségügyi és 
biztonsági kockázatokhoz, és nagy szerepe 
van a munkavállalók jogainak védelmére 
vonatkozó EU szabályok jobb betartását 
célzó intézkedések finanszírozásában is.

(8) Az uniós szociális politika központi 
kérdése annak biztosítása, hogy 
érvényesüljenek az OECD, az ILO és az 
Emberi Jogok Chartája által 
meghatározott minimális normák, és a 
munkakörülmények folyamatosan 
javuljanak az Unióban. Az Uniónak azt is 
biztosítania kell, hogy e normákat az 
Európa területén működő valamennyi 
vállalkozásnál alkalmazzák. Az Unió 
fontos szerepet játszik annak 
biztosításában, hogy a jogszabályi 
kereteket az intelligens szabályozás 
elveinek megfelelően hozzáigazítsák a 
fejlődő munkavégzési módokhoz és az új 
egészségügyi és biztonsági kockázatokhoz, 
és nagy szerepe van a munkavállalók 
jogainak védelmére vonatkozó EU 
szabályok jobb betartását célzó 
intézkedések finanszírozásában is.

Or. fr

Módosítás 148
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az uniós szociális politika központi 
kérdése annak biztosítása, hogy 
érvényesüljenek a minimális normák, és a 
munkakörülmények folyamatosan 
javuljanak az Unióban. Az Unió fontos 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a jogszabályi kereteket az intelligens 

(8) Az uniós szociális politika központi 
kérdése annak biztosítása, hogy 
érvényesüljenek a minimális tisztességes 
normák, és a munkakörülmények 
folyamatosan javuljanak az Unióban. Az 
Unió fontos szerepet játszik annak 
biztosításában, hogy a jogszabályi 
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szabályozás elveinek megfelelően 
hozzáigazítsák a fejlődő munkavégzési 
módokhoz és az új egészségügyi és 
biztonsági kockázatokhoz, és nagy szerepe 
van a munkavállalók jogainak védelmére 
vonatkozó EU szabályok jobb betartását 
célzó intézkedések finanszírozásában is.

kereteket az intelligens szabályozás 
elveinek megfelelően hozzáigazítsák a 
fejlődő munkavégzési módokhoz és az új 
egészségügyi és biztonsági kockázatokhoz, 
és nagy szerepe van a munkavállalók 
jogainak védelmére vonatkozó EU 
szabályok jobb betartását célzó 
intézkedések finanszírozásában is.

Or. el

Módosítás 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az uniós szociális politika központi 
kérdése annak biztosítása, hogy 
érvényesüljenek a minimális normák, és a 
munkakörülmények folyamatosan 
javuljanak az Unióban. Az Unió fontos 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a jogszabályi kereteket az intelligens 
szabályozás elveinek megfelelően 
hozzáigazítsák a fejlődő munkavégzési 
módokhoz és az új egészségügyi és 
biztonsági kockázatokhoz, és nagy szerepe 
van a munkavállalók jogainak védelmére 
vonatkozó EU szabályok jobb betartását 
célzó intézkedések finanszírozásában is.

(8) Az uniós szociális politika központi 
kérdése annak biztosítása, hogy 
érvényesüljenek a minimális normák, és a 
munkakörülmények folyamatosan 
javuljanak az Unióban. Az Unió fontos 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a jogszabályi kereteket a „jó munkahely” 
elveinek megfelelően hozzáigazítsák a 
fejlődő munkavégzési módokhoz és az új 
egészségügyi és biztonsági kockázatokhoz, 
és nagy szerepe van az ILO munkaügyi 
normáinak, az ENSZ és az ILO 
tisztességes munkára vonatkozó 
menetrendjének, valamint a 
munkavállalók jogainak védelmére 
vonatkozó EU szabályok jobb betartását 
célzó intézkedések finanszírozásában is.

Or. en

Módosítás 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A különböző szintű civil társadalmi 
szervezetek a politikai döntéshozatali 
folyamatban való részvételük és a szociális 
innovációhoz való hozzájárulásuk révén 
fontos szerepet játszhatnak a program 
célkitűzéseinek elérésében.

(9) A civil társadalmi szervezetek – köztük 
a szociális partnerek – kulcsfontosságú 
szerepet játszanak a minőségi 
foglalkoztatás előmozdítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység ellen folytatott 
küzdelem, valamint a munkanélküliség 
leküzdése terén, és azoknak szorosan 
közre kell működniük a program 
célkitűzéseinek elérését szolgáló 
valamennyi intézkedésben. A különböző 
szintű civil társadalmi szervezeteket teljes 
mértékben be kell vonni a program 
célkitűzéseinek elérése érdekében. Ezért 
részt kell venniük az új szakpolitikák 
kialakításában, nyomon követésében, 
értékelésében, helyszíni vizsgálatában, 
terjesztésében és kölcsönös 
megismerésében. Minden szinten magas 
színvonalú partnerségeket kell kialakítani. 
A partnerség elvét meg kell erősíteni, és 
azt vezérelvként ki kell terjeszteni a
program valamennyi szakaszára.

Or. en

Módosítás 151
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A különböző szintű civil társadalmi
szervezetek a politikai döntéshozatali 
folyamatban való részvételük és a szociális 
innovációhoz való hozzájárulásuk révén
fontos szerepet játszhatnak a program 
célkitűzéseinek elérésében.

(9) A szociális partnerek és a civil 
társadalmi szervezetek kulcsfontosságú 
szerepet játszanak a minőségi 
foglalkoztatás előmozdítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység ellen folytatott 
küzdelem, valamint a válság leküzdése 
terén, és szorosan be kell vonni őket a 
program célkitűzéseinek elérését szolgáló 
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valamennyi intézkedésbe. Ezért a szociális 
partnereknek és a civil társadalmi 
szervezeteknek részt kell venniük az új 
szakpolitikák kialakításában, 
értékelésében, helyszíni vizsgálatában és 
terjesztésében. Minden politikai szinten 
magas színvonalú partnerségeket kell 
kialakítani. A partnerség elvét meg kell 
erősíteni, és azt vezérelvként ki kell 
terjeszteni a program valamennyi 
szakaszára.

Or. en

Módosítás 152
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A különböző szintű civil társadalmi 
szervezetek a politikai döntéshozatali 
folyamatban való részvételük és a szociális 
innovációhoz való hozzájárulásuk révén 
fontos szerepet játszhatnak a program 
célkitűzéseinek elérésében.

(9) A különböző szintű civil társadalmi 
szervezetek és szociális partnerek a 
politikai döntéshozatali folyamatban való 
részvételük és a szociális innovációhoz 
való hozzájárulásuk révén fontos szerepet 
játszhatnak a program célkitűzéseinek 
elérésében.

Or. en

Módosítás 153
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió a tisztességes munkaügyi 
normák nemzetközi előmozdításával 
elkötelezte magát a globalizáció szociális 
dimenziójának megerősítése iránt, akár 

(10) Az Unió elsősorban a globalizáció 
polgárokat érintő társadalmi költségeinek 
korlátozása érdekében tett 
erőfeszítésekkel, másodsorban pedig a 
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közvetlenül a harmadik országokkal 
szemben, akár közvetve, nemzetközi 
szervezetekkel folytatott együttműködésen 
keresztül. Ennek megfelelően a 
célkitűzései elérésének elősegítésére 
megfelelő kapcsolatokat kell kialakítania a
programban részt nem vevő harmadik 
országokkal, tekintettel az ezen országok 
és az Unió közötti ide vonatkozó 
megállapodásokra. Ennek része lehet ezen 
harmadik országok képviselőinek 
részvétele kölcsönös érdekű 
rendezvényeken (mint konferenciák, 
munkaértekezletek és szemináriumok), 
amelyeket a programban résztvevő 
országokban tartanak. Emellett fejleszteni 
kell az együttműködést az érintett 
nemzetközi szervezetekkel, különösen a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel 
(ILO), az Európa Tanáccsal és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel 
(OECD) a program olyan módon történő 
végrehajtása érdekében, amely figyelembe 
veszi ezen szervezetek szerepét.

tisztességes munkaügyi normák 
nemzetközi előmozdításával elkötelezte 
magát a globalizáció szociális 
dimenziójának megerősítése iránt, akár 
közvetlenül a harmadik országokkal 
szemben, akár közvetve, nemzetközi 
szervezetekkel folytatott együttműködésen 
keresztül. Ennek megfelelően a 
célkitűzései elérésének elősegítésére 
megfelelő kapcsolatokat kell kialakítania a 
programban részt nem vevő harmadik 
országokkal, tekintettel az ezen országok 
és az Unió közötti ide vonatkozó 
megállapodásokra. Ennek része lehet ezen 
harmadik országok képviselőinek 
részvétele kölcsönös érdekű 
rendezvényeken (mint konferenciák, 
munkaértekezletek és szemináriumok), 
amelyeket a programban résztvevő 
országokban tartanak. Emellett fejleszteni 
kell az együttműködést az érintett 
nemzetközi szervezetekkel, különösen a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel 
(ILO), az Európa Tanáccsal és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel 
(OECD) a program olyan módon történő 
végrehajtása érdekében, amely figyelembe 
veszi ezen szervezetek szerepét.

Or. it

Módosítás 154
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió a tisztességes munkaügyi 
normák nemzetközi előmozdításával 
elkötelezte magát a globalizáció szociális 
dimenziójának megerősítése iránt, akár 
közvetlenül a harmadik országokkal 
szemben, akár közvetve, nemzetközi 
szervezetekkel folytatott együttműködésen 

(10) Az Unió a tisztességes munkaügyi 
normák nemzetközi előmozdításával 
elkötelezte magát a szociális dömping 
elleni küzdelem és a globalizáció szociális 
dimenziójának megerősítése iránt, akár 
közvetlenül a harmadik országokkal 
szemben, akár közvetve, nemzetközi 
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keresztül. Ennek megfelelően a 
célkitűzései elérésének elősegítésére 
megfelelő kapcsolatokat kell kialakítania a 
programban részt nem vevő harmadik 
országokkal, tekintettel az ezen országok 
és az Unió közötti ide vonatkozó 
megállapodásokra. Ennek része lehet ezen 
harmadik országok képviselőinek 
részvétele kölcsönös érdekű 
rendezvényeken (mint konferenciák, 
munkaértekezletek és szemináriumok), 
amelyeket a programban résztvevő 
országokban tartanak. Emellett fejleszteni 
kell az együttműködést az érintett 
nemzetközi szervezetekkel, különösen a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel 
(ILO), az Európa Tanáccsal és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel 
(OECD) a program olyan módon történő 
végrehajtása érdekében, amely figyelembe 
veszi ezen szervezetek szerepét.

szervezetekkel folytatott együttműködésen 
keresztül. Ennek megfelelően a 
célkitűzései elérésének elősegítésére 
megfelelő kapcsolatokat kell kialakítania a 
programban részt nem vevő harmadik 
országokkal, tekintettel az ezen országok 
és az Unió közötti ide vonatkozó 
megállapodásokra. Ennek része lehet ezen 
harmadik országok képviselőinek 
részvétele kölcsönös érdekű 
rendezvényeken (mint konferenciák, 
munkaértekezletek és szemináriumok), 
amelyeket a programban résztvevő 
országokban tartanak. Emellett fejleszteni 
kell az együttműködést az érintett 
nemzetközi szervezetekkel, különösen a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel 
(ILO), az Európa Tanáccsal és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel 
(OECD) a program olyan módon történő 
végrehajtása érdekében, amely figyelembe 
veszi ezen szervezetek szerepét.

Or. fr

Módosítás 155
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Szerződés 45. és 46. cikkének 
megfelelően a 492/2011/EU rendelet 
rögzíti azokat a rendelkezéseket, amelyek 
célja a munkavállalók szabad mozgásának 
megvalósítása a tagállamok közötti és a 
Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
EURES-nek elő kell mozdítania a 
munkaerőpiacok jobb működését a 
munkavállalók országok közötti 
mobilitásának megkönnyítésével, nagyobb 
átláthatósággal a munkaerőpiacon, az 
állásajánlatok és álláspályázatok 

(11) A Szerződés 45. és 46. cikkének 
megfelelően a 492/2011/EU rendelet 
rögzíti azokat a rendelkezéseket, amelyek 
célja a munkavállalók szabad mozgásának 
megvalósítása a tagállamok közötti és a 
Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
EURES-nek elő kell mozdítania a 
munkaerőpiacok jobb működését a 
munkavállalók országok közötti 
mobilitásának megkönnyítésével, nagyobb 
átláthatósággal a munkaerőpiacon, az 
állásajánlatok és álláspályázatok 
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közvetítésének biztosításával és a 
tevékenységek támogatásával a munkaerő-
felvételi, tanácsadási és orientációs 
szolgáltatások területén, mind nemzeti, 
mind határokon átnyúló szinteken, ezáltal 
hozzájárulva az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseihez.

közvetítésének biztosításával és a 
tevékenységek támogatásával a munkaerő-
felvételi, tanácsadási és orientációs 
szolgáltatások területén, mind nemzeti, 
mind határokon átnyúló szinteken, ezáltal 
hozzájárulva az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseihez. „Az első EURES-állásod” 
uniós kezdeményezés arra hivatott, hogy 
megkönnyítse a fiatalok számára az 
állásajánlatokhoz való hozzáférést és a 
munkaviszony megkezdését egy másik 
tagállamban, továbbá hogy arra 
ösztönözze a munkáltatókat, hogy állást 
kínáljanak a mobil fiatal 
munkavállalóknak, aminek pozitívan kell 
hatnia a fiatalok magas 
munkanélküliségére.

Or. de

Módosítás 156
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Szerződés 45. és 46. cikkének 
megfelelően a 492/2011/EU rendelet 
rögzíti azokat a rendelkezéseket, amelyek 
célja a munkavállalók szabad mozgásának 
megvalósítása a tagállamok közötti és a 
Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
EURES-nek elő kell mozdítania a 
munkaerőpiacok jobb működését a 
munkavállalók országok közötti 
mobilitásának megkönnyítésével, nagyobb 
átláthatósággal a munkaerőpiacon, az 
állásajánlatok és álláspályázatok 
közvetítésének biztosításával és a 
tevékenységek támogatásával a munkaerő-
felvételi, tanácsadási és orientációs 
szolgáltatások területén, mind nemzeti, 
mind határokon átnyúló szinteken, ezáltal 

(11) A Szerződés 45. és 46. cikkének 
megfelelően a 492/2011/EU rendelet 
rögzíti azokat a rendelkezéseket, amelyek 
célja a munkavállalók szabad mozgásának 
megvalósítása a tagállamok közötti és a 
Bizottsággal való szorosabb 
együttműködés biztosítása révén. Az 
EURES-nek elő kell mozdítania a 
munkaerőpiacok jobb működését a 
munkavállalók országok közötti 
mobilitásának megkönnyítésével, nagyobb 
átláthatósággal a munkaerőpiacon,
valamint az ingázó munkavállalók 
egyenlőségét mind adózási, mind szociális 
szempontból, az állásajánlatok és 
álláspályázatok közvetítésének 
biztosításával és a tevékenységek 
támogatásával a munkaerő-felvételi, 
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hozzájárulva az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseihez.

tanácsadási és orientációs szolgáltatások 
területén, mind nemzeti, mind határokon 
átnyúló szinteken, ezáltal hozzájárulva az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez.

Or. fr

Módosítás 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 158
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az EURES alkalmazási körét 
szélesíteni kell uniós szintű, célzott 
mobilitási programok kialakítása és 
támogatása érdekében, hogy a feltárt 
munkaerő-piaci hiányok esetében az üres 
álláshelyeket be lehessen tölteni, valamint 
meg kell erősíteni az EURES 
transznacionális partnerségi projekteket 
és növelni kell a számukat. A Szerződés 
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47. cikkének megfelelően a programnak 
elő kell segítenie a fiatal munkavállalók 
mobilitását, nem feledkezve meg az első 
munkahelyhez való hozzáférés 
tekintetében – a leggyakrabban helyileg –
nyújtott támogatás fontosságáról a 
jövőbeli esetleges mobilitás lehetővé tétele 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európa 2020 stratégia, és 
különösen a 7. iránymutatás kimondja, 
hogy az önfoglalkoztatás és a 
vállalkozások döntő szerepet játszanak az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés elérésében9.

törölve

Or. en

Módosítás 160
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a 
vállalkozásalapítás előtt álló egyik 
legnagyobb akadály, különösen a 
munkaerőpiactól legtávolabb került 
emberek számára. Ezen a területen az uniós 
és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására 
van szükség a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének növelése és az arra 

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

legjobban rászorulók – különösen a 
munkanélküliek és a sérülékeny csoportok 
– igényének kielégítése érdekében, akik 
mikrovállalkozásokat szeretnének 
beindítani vagy fejleszteni akár 
önfoglalkoztatás keretében is, de nem 
jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az 
Európai Parlament és a Tanács létrehozta 
az eszközt. Mivel a mikrohitelre legjobban 
rászorulók általában nem ismerik ezt a 
közösség által támogatott finanszírozási 
formát, alapos és hatékony tájékoztatásra 
van szükség a tagállamokban az Európai 
Progress mikrofinanszírozási eszköz 
igénybe vételének a lehetőségeiről.

Or. hu

Módosítás 161
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 162
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 163
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a 
vállalkozásalapítás előtt álló egyik 
legnagyobb akadály, különösen a 
munkaerőpiactól legtávolabb került 
emberek számára. Ezen a területen az uniós 
és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására 
van szükség a mikrofinanszírozás 

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

elérhetőségének növelése és az arra 
legjobban rászorulók – különösen a 
munkanélküliek és az anyagi szempontból 
sérülékeny csoportok – igényének 
kielégítése érdekében, akik 
mikrovállalkozásokat szeretnének 
beindítani vagy fejleszteni akár 
önfoglalkoztatás keretében is, de nem 
jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az 
Európai Parlament és a Tanács létrehozta 
az eszközt.

Or. en

Módosítás 164
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Megfelelő mentori és képzési 
programokat kell rendelkezésre bocsátani, 
és azokat a központi információs 
platformon folyamatosan aktualizálva kell 
hozzáférhetővé tenni.

Or. de

Módosítás 165
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ahhoz, hogy a mikrofinanszírozás 
elérhetőbb legyen az Unió most kialakuló 
mikrofinanszírozási piacán, a 
mikrofinanszírozás szolgáltatók intézményi 
kapacitásának a növelésére van szükség, 
különösen a bankrendszeren kívüli 

(15) Ahhoz, hogy a mikrofinanszírozás 
elérhetőbb legyen az Unió most kialakuló 
mikrofinanszírozási piacán, a 
mikrofinanszírozás szolgáltatók intézményi 
kapacitásának a növelésére van szükség, 
különösen a bankrendszeren kívüli 
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mikrofinanszírozási intézmények esetében, 
az „Európai kezdeményezés a mikrohitel 
fejlesztésére” című bizottsági 
közleménynek10 megfelelően.

mikrofinanszírozási intézmények esetében, 
az „Európai kezdeményezés a mikrohitel 
fejlesztésére” című bizottsági 
közleménynek10 megfelelően. Biztosítani 
kell, hogy az európai Progress 
mikrofinanszírozási eszközre jutó 
költségvetési előirányzatnak a 
visszaforgatott tőkével megemelt évi 
összege legalábbis elérje a 2010. január 
1.-2013 december 31. közötti időszakra 
jutó költségvetési előirányzat évi összegét.

Or. hu

Módosítás 166
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ahhoz, hogy a mikrofinanszírozás 
elérhetőbb legyen az Unió most kialakuló 
mikrofinanszírozási piacán, a 
mikrofinanszírozás szolgáltatók intézményi 
kapacitásának a növelésére van szükség, 
különösen a bankrendszeren kívüli 
mikrofinanszírozási intézmények esetében, 
az „Európai kezdeményezés a mikrohitel 
fejlesztésére” című bizottsági 
közleménynek10 megfelelően.

(15) Ahhoz, hogy a mikrofinanszírozás 
elérhetőbb legyen az Unió most kialakuló 
mikrofinanszírozási piacán, a 
mikrofinanszírozás szolgáltatók intézményi 
kapacitásának a növelésére van szükség, 
különösen a bankrendszeren kívüli, 
hivatalosan hitelezőként elismert
mikrofinanszírozási intézmények esetében, 
az „Európai kezdeményezés a mikrohitel 
fejlesztésére” című bizottsági 
közleménynek10 megfelelően.

Or. fr

Módosítás 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szociális vállalkozások Európa 
pluralista szociális piacgazdaságának 
sarkkövei. A társadalmi változásokat
innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és 
így értékesen járulhatnak hozzá az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
eléréséhez. A programnak javítania kell a 
szociális vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat 
a Bizottság által indított 
„társadalomtudatos vállalkozás” 
kezdeményezéshez11.

(16) A szociális gazdaság Európa szociális 
modelljeinek sarokköve. A társadalmi 
haladást innovatív megoldásokkal 
ösztönözheti, és így értékes módon
járulhat hozzá a befogadó 
munkaerőpiacok és a mindenki számára 
elérhető szociális szolgáltatások 
előmozdításához. A programnak javítania 
kell a szociális gazdasági szervezetek 
finanszírozáshoz való hozzáférését.

Or. en

Módosítás 168
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szociális vállalkozások Európa 
pluralista szociális piacgazdaságának 
sarkkövei. A társadalmi változásokat 
innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és 
így értékesen járulhatnak hozzá az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. 
A programnak javítania kell a szociális 
vállalkozások finanszírozáshoz való 
hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat a 
Bizottság által indított „társadalomtudatos 
vállalkozás” kezdeményezéshez11.

(16) A szociális vállalkozások Európa 
pluralista szociális piacgazdaságának 
sarkkövei. A társadalmi változásokat 
innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és 
így értékesen járulhatnak hozzá az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. 
A programnak javítania kell a szociális 
vállalkozások finanszírozáshoz való 
hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat a 
Bizottság által indított „társadalomtudatos 
vállalkozás” kezdeményezéshez11. 
Ugyanakkor – figyelembe véve az Unió 
területén tapasztalható súlyos gazdasági 
válságot – el kell ismerni, hogy az európai 
gazdaság felélénkítése nem függhet 
kizárólag a szociális vállalkozások 
ösztönzésétől, hanem emellett támogatni 
kell a hagyományos felfogás szerinti 
vállalkozásokat is.
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Or. it

Módosítás 169
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szociális vállalkozások Európa 
pluralista szociális piacgazdaságának 
sarkkövei. A társadalmi változásokat 
innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és 
így értékesen járulhatnak hozzá az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. 
A programnak javítania kell a szociális 
vállalkozások finanszírozáshoz való 
hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat a 
Bizottság által indított „társadalomtudatos 
vállalkozás” kezdeményezéshez11.

(16) A szociális vállalkozások Európa 
pluralista szociális piacgazdaságának 
sarkkövei és fontos szerepet töltenek be 
abban, hogy Európában jobb legyen a 
társadalmi konvergencia. A társadalmi 
változásokat innovatív megoldásokkal 
ösztönözhetik, és így értékesen járulhatnak 
hozzá az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez. A programnak 
javítania kell a szociális vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférését, és 
ezáltal hozzájárulhat a Bizottság által 
indított „társadalomtudatos vállalkozás” 
kezdeményezéshez11.

Or. fr

Módosítás 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A nemzetközi pénzügyi intézetek, 
különösen az Európai Beruházási Bank 
csoport tapasztalatainak kiaknázása 
érdekében a mikrofinanszírozásra és a 
szociális vállalkozásokra vonatkozó 
intézkedéseket a Bizottságnak közvetett 
módon kell végrehajtania úgy, hogy a 
költségvetés-végrehajtási feladatokat 
pénzügyi intézetekre bízza a költségvetési 

(17) A nemzetközi pénzügyi intézetek, 
különösen az Európai Beruházási Bank 
csoport tapasztalatainak kiaknázása 
érdekében a mikrofinanszírozásra és a 
szociális gazdaságra vonatkozó 
intézkedéseket a Bizottságnak közvetett 
módon kell végrehajtania úgy, hogy a 
költségvetés-végrehajtási feladatokat 
pénzügyi intézetekre bízza a költségvetési 
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rendeletnek megfelelően. Az Unió 
forrásainak felhasználása összpontosítja a 
nemzetközi pénzügyi intézetek és más 
beruházók előnyeit, egységesíti a 
megközelítéseket és ezáltal megkönnyíti a 
mikrovállalkozások – köztük az 
önfoglalkoztatók – és a szociális 
vállalkozások számára a finanszírozáshoz 
jutást. Ezáltal az Unió hozzájárulása segíti 
a kialakulóban levő szociális vállalkozási 
szektor és mikrofinanszírozási piac 
fejlődését az Unióban, és ösztönzi a 
határokon átnyúló tevékenységeket.

rendeletnek megfelelően. Az Unió 
forrásainak felhasználása összpontosítja a 
pénzügyi intézetek és más beruházók 
előnyeit, egységesíti a megközelítéseket és 
ezáltal megkönnyíti a mikrovállalkozások 
– köztük az önfoglalkoztatók – és a 
szociális gazdasági szervezetek számára a
finanszírozáshoz jutást. Ezáltal az Unió 
hozzájárulása segíti a szociális gazdaság és 
a mikrofinanszírozási piac fejlődését az 
Unióban, és ösztönzi a határokon átnyúló 
tevékenységeket. Az uniós 
intézkedéseknek ki kell egészíteniük a 
mikrofinanszírozásra és a szociális 
gazdaságra fordított pénzügyi eszközök 
tagállami felhasználását. Az intézkedések 
végrehajtásával megbízott jogalanyoknak 
biztosítaniuk kell a hozzáadott értéket, és 
el kell kerülniük az uniós forrásokból 
történő párhuzamos finanszírozást.

Or. en

Módosítás 171
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A nemzetközi pénzügyi intézetek, 
különösen az Európai Beruházási Bank 
csoport tapasztalatainak kiaknázása 
érdekében a mikrofinanszírozásra és a 
szociális vállalkozásokra vonatkozó 
intézkedéseket a Bizottságnak közvetett 
módon kell végrehajtania úgy, hogy a 
költségvetés-végrehajtási feladatokat 
pénzügyi intézetekre bízza a költségvetési 
rendeletnek megfelelően. Az Unió 
forrásainak felhasználása összpontosítja a 
nemzetközi pénzügyi intézetek és más 
beruházók előnyeit, egységesíti a 
megközelítéseket és ezáltal megkönnyíti a 
mikrovállalkozások – köztük az 

(17) A nemzetközi pénzügyi intézetek, 
különösen az Európai Beruházási Bank 
csoport tapasztalatainak kiaknázása 
érdekében a mikrofinanszírozásra és a 
szociális vállalkozásokra vonatkozó 
intézkedéseket a Bizottságnak közvetett 
módon kell végrehajtania úgy, hogy a 
költségvetés-végrehajtási feladatokat 
pénzügyi intézetekre bízza a költségvetési 
rendeletnek megfelelően. Az Unió 
forrásainak felhasználása összpontosítja a 
pénzügyi intézetek és más beruházók 
előnyeit, egységesíti a megközelítéseket és 
ezáltal megkönnyíti a mikrovállalkozások 
– köztük az önfoglalkoztatók – és a 
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önfoglalkoztatók – és a szociális 
vállalkozások számára a finanszírozáshoz 
jutást. Ezáltal az Unió hozzájárulása segíti 
a kialakulóban levő szociális vállalkozási 
szektor és mikrofinanszírozási piac 
fejlődését az Unióban, és ösztönzi a 
határokon átnyúló tevékenységeket.

szociális vállalkozások számára a 
finanszírozáshoz jutást. Ezáltal az Unió 
hozzájárulása segíti a kialakulóban levő 
szociális vállalkozási szektor és 
mikrofinanszírozási piac fejlődését az 
Unióban, és ösztönzi a határokon átnyúló 
tevékenységeket. Az uniós 
intézkedéseknek ki kell egészíteniük a 
mikrofinanszírozásra és a szociális 
gazdaságra fordított pénzügyi eszközök 
tagállami felhasználását. Az intézkedések 
végrehajtásával megbízott jogalanyoknak 
biztosítaniuk kell a hozzáadott értéket, és 
el kell kerülniük az uniós forrásokból 
történő párhuzamos finanszírozást.

Or. en

Módosítás 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A nemzetközi pénzügyi intézetek, 
különösen az Európai Beruházási Bank 
csoport tapasztalatainak kiaknázása 
érdekében a mikrofinanszírozásra és a 
szociális vállalkozásokra vonatkozó 
intézkedéseket a Bizottságnak közvetett 
módon kell végrehajtania úgy, hogy a 
költségvetés-végrehajtási feladatokat 
pénzügyi intézetekre bízza a költségvetési 
rendeletnek megfelelően. Az Unió 
forrásainak felhasználása összpontosítja a 
nemzetközi pénzügyi intézetek és más 
beruházók előnyeit, egységesíti a 
megközelítéseket és ezáltal megkönnyíti a 
mikrovállalkozások – köztük az 
önfoglalkoztatók – és a szociális 
vállalkozások számára a finanszírozáshoz 
jutást. Ezáltal az Unió hozzájárulása segíti 
a kialakulóban levő szociális vállalkozási 
szektor és mikrofinanszírozási piac 

(17) A nemzetközi pénzügyi intézetek, 
különösen az Európai Beruházási Bank 
csoport tapasztalatainak kiaknázása 
érdekében a mikrofinanszírozásra és a 
szociális vállalkozásokra vonatkozó 
intézkedéseket a Bizottságnak közvetett 
módon kell végrehajtania úgy, hogy a 
költségvetés-végrehajtási feladatokat 
pénzügyi intézetekre bízza a költségvetési 
rendeletnek megfelelően. Az Unió 
forrásainak felhasználása összpontosítja a 
nemzetközi pénzügyi intézetek és más 
beruházók előnyeit, egységesíti a 
megközelítéseket és ezáltal megkönnyíti a 
finanszírozáshoz jutást, valamint a 
mikrofinanszírozás elérhetővé tételét 
különösen a veszélyeztetett csoportok és a 
fiatalok számára. Ez egyúttal támogatja a 
vállalkozói tevékenységet, a szociális 
gazdaságot és azon mikrovállalkozásokat, 
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fejlődését az Unióban, és ösztönzi a 
határokon átnyúló tevékenységeket.

amelyeknek nincs vagy nem megfelelő a 
hitelképessége, és amelyek esetében 
hiányoznak vagy nem megfelelőek a 
tőkeforrások, ezért pedig nem jutnak 
hozzá hitelekhez. Ezáltal az Unió 
hozzájárulása segíti a kialakulóban levő 
szociális vállalkozási szektor és 
mikrofinanszírozási piac fejlődését az 
Unióban, és ösztönzi a határokon átnyúló 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 173
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A nemzetközi pénzügyi intézetek, 
különösen az Európai Beruházási Bank 
csoport tapasztalatainak kiaknázása 
érdekében a mikrofinanszírozásra és a 
szociális vállalkozásokra vonatkozó 
intézkedéseket a Bizottságnak közvetett 
módon kell végrehajtania úgy, hogy a 
költségvetés-végrehajtási feladatokat 
pénzügyi intézetekre bízza a költségvetési 
rendeletnek megfelelően. Az Unió 
forrásainak felhasználása összpontosítja a 
nemzetközi pénzügyi intézetek és más 
beruházók előnyeit, egységesíti a 
megközelítéseket és ezáltal megkönnyíti a 
mikrovállalkozások – köztük az 
önfoglalkoztatók – és a szociális 
vállalkozások számára a finanszírozáshoz 
jutást. Ezáltal az Unió hozzájárulása segíti 
a kialakulóban levő szociális vállalkozási 
szektor és mikrofinanszírozási piac 
fejlődését az Unióban, és ösztönzi a 
határokon átnyúló tevékenységeket.

(17) A nemzetközi pénzügyi intézetek, 
különösen az Európai Beruházási Bank 
csoport tapasztalatainak kiaknázása 
érdekében a mikrofinanszírozásra és a 
szociális vállalkozásokra vonatkozó 
intézkedéseket a Bizottságnak közvetett 
módon kell végrehajtania úgy, hogy a 
költségvetés-végrehajtási feladatokat 
pénzügyi intézetekre bízza a költségvetési 
rendeletnek megfelelően. Az Unió 
forrásainak felhasználása összpontosítja a 
nemzetközi pénzügyi intézetek és más 
beruházók előnyeit, megteremti a 
tagállami és közösségi intézkedések 
közötti szinergiákat, egységesíti a 
megközelítéseket és ezáltal megkönnyíti a 
mikrovállalkozások – köztük az 
önfoglalkoztatók – és a szociális 
vállalkozások számára a finanszírozáshoz 
jutást. Ezáltal az Unió hozzájárulása segíti 
a kialakulóban levő szociális vállalkozási 
szektor és mikrofinanszírozási piac 
fejlődését az Unióban, és ösztönzi a 
határokon átnyúló tevékenységeket.
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Or. en

Módosítás 174
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17 a) A Bizottság felülvizsgálja a 
mikrohitelezésre specializálódott online 
platformok határokon átnyúló 
működésére vonatkozó szabályozást abból 
célból, hogy megszűnjenek a 
mikrovállalkozások finanszírozásának 
útjában álló akadályok az Európai Unió 
belső piacán.

Or. hu

Módosítás 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A programnak az Európa 2020 
stratégiával összhangban foglalkoznia kell 
a fiatalkori munkanélküliség 
problémájával. Noha 2009-ben a 
fellendülés kedvező jelei mutatkoztak, a 
foglalkoztatás növekedése túlságosan 
gyengének bizonyult ahhoz, hogy a magas 
munkanélküliségi arány tartós 
csökkenését eredményezze. A 
munkanélküliség átlagos időtartama 
megnövekedett, a fiatalkori 
munkanélküliség aránya pedig számos 
tagállamban emelkedett, egyes 
országokban meghaladva a 40%-ot. Bár 



PE487.817v02-00 38/157 AM\900457HU.doc

HU

az európai országokban kialakult 
helyzetek között lényeges eltérések 
mutatkoznak, a fiatalkori 
munkanélküliség átlagos aránya az EU-
ban több mint kétszerese a felnőttek 
körében tapasztalt munkanélküliségnek. 
Emellett komoly regionális különbségek 
figyelhetők meg. A fiatalkori 
munkanélküliség – különösen a vidéki 
térségekben – növekvő tendenciát mutat. 
Ezért a 25 év alatti fiataloknak jövőképre 
van szükségük, és azzal kapcsolatos 
kilátásokra, hogy kulcsfontosságú 
szerepet tölthetnek be az európai 
társadalom és gazdaság fejlesztésében, 
ami különösen fontos a jelenlegi válság 
idején.

Or. en

Módosítás 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A fiatalkori munkanélküliség és a 
fiatal munkavállalók bizonytalan 
helyzetének kezelése nemcsak a szociális 
költségeket csökkentené, hanem egyúttal 
előmozdítaná a társadalmi befogadást. 
Ezért a programnak különös hangsúlyt 
kell helyeznie a fiatalkori 
munkanélküliségre, az ifjúsági 
kezdeményezések területének bevezetése 
révén, amelynek célja a fiatalok számára 
az oktatásból a tisztességes 
foglalkoztatásba való átmenet és a 
munkakörülmények javítása, valamint az 
iskolai lemorzsolódás csökkentése.

Or. en
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Módosítás 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A mikrofinanszírozási eszköznek 
hosszan tartó hatást kell kiváltania, el kell 
jutnia a potenciális 
kedvezményezettekhez, valamint proaktív 
komponensként kell működnie a 
gazdasági és a helyi szintű fejlesztési 
politikák számára egyaránt. A 
mikrofinanszírozást és a szociális 
vállalkozásokat érintő intézkedéseket 
mentorálási és képzési programoknak kell 
kísérniük az életképes mikrovállalkozások 
elindítása esélyeinek maximalizálása 
érdekében. E célból a költségvetés 
egyértelműen kijelölt részét ilyen 
intézkedésekhez kell rendelni.

Or. en

Módosítás 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
a képzés és foglalkoztatás jogokon alapuló 
megközelítését kell érvényesíteniük. Nem 
kerülhetnek veszélybe a fiatalok 
tisztességes foglakoztatásának minőségi 
szempontjai, a gyakornoki képzések és 
szakmai képzések javadalmazását is 
ideértve, az alapvető munkaügyi normákat 
és a munkavégzés minőségéhez 
kapcsolódó további előírásokat – például a 
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munkaidőre, a bérezésre, a szociális 
biztonságra, valamint a munkahelyi 
egészségvédelemre és biztonságra 
vonatkozó normákat – pedig kiemelten 
figyelembe kell venni a megtett 
erőfeszítések során.

Or. en

Módosítás 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17c) A program keretében végrehajtott 
mozgó intézkedéseknek támogatniuk kell 
a tagállamokat az olyan hatékony
ösztönzők kialakításában, mint például a 
foglalkoztatási támogatások vagy 
biztosítási hozzájárulások a fiatalok 
számára, amelyek garantálják a 
tisztességes élet- és munkakörülményeket. 
Az ilyen ösztönzőknek arra kell 
bátorítaniuk az állami és magán 
munkáltatókat, hogy fiatalokat 
alkalmazzanak és képezzenek, hogy 
egyszerre fektessenek be minőségi 
munkahelyek kialakításába a fiatalok 
számára, foglalkoztatásuk során pedig 
folyamatos képzésükbe és készségeik 
fejlesztésébe, valamint hogy tudatosan 
támogassák a vállalkozói tevékenységet a 
fiatalok körében. A programnak egyúttal 
fel kell hívnia a figyelmet a 
kisvállalkozások különleges szerepére és 
fontosságára a képzés, a szakmai tudás és 
a hagyományos know-how terén, valamint 
biztosítania kell a fiatalok 
mikrofinanszírozáshoz való hozzáférését. 
A programnak mindezen területeken elő 
kell segítenie a bevált gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréjét.
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Or. en

Módosítás 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
17 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17d) A program keretében megvalósított 
intézkedéseknek támogatniuk kell a 
tagállamokat és a munkaerő-piaci 
szereplőket az azt biztosító ifjúsági 
garancia végrehajtásában, hogy a fiatalok 
az iskola elhagyása után négy hónapon 
belül munkához jussanak, tanuljanak 
vagy (át)képzésben részesüljenek, 
különösen az iskolában és képzéseken 
lemorzsolódók és más kiszolgáltatott 
fiatalok esetében. A programnak e téren 
elő kell segítenie a bevált gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréjét.

Or. en

Módosítás 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Szerződés 8. cikke alapján a 
program biztosítja, hogy saját 
prioritásainak végrehajtása hozzájárul a 
nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához. Az értékelések 
rámutattak a nemi szempont 
figyelembevételének fontosságára a 
program valamennyi dimenziójában, 
mindeközben garantálva azt is, hogy 
egyedi intézkedéseket hoznak a nemek 
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foglalkozni. közötti egyenlőség előmozdítására. A 
nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a 
program tevékenységei során rendszeres 
monitoring és értékelés keretében kell 
foglalkozni.

Or. en

Módosítás 182
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A Szerződés 10. cikke alapján a 
programnak biztosítania kell, hogy saját 
prioritásainak végrehajtása hozzájárul a 
nemen, fajon vagy etnikai hovatartozáson, 
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valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelemhez, valamint teljesítenie 
kell a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény alapján 
többek között az oktatás, a munka és 
foglalkoztatás, valamint a hozzáférhetőség 
vonatkozásában fennálló kötelezettséget. 
A programnak hozzá kell járulnia az 
említett elveket érvényesítő uniós 
stratégiákhoz. Rendszeres nyomon 
követésre és értékelésre van szükség 
annak felmérése érdekében, hogy a 
program tevékenységei milyen módon 
kezelik a megkülönböztetésmentességhez 
kapcsolódó kérdéseket.

Or. en

Módosítás 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) A Szerződés 3. cikke és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke 
alapján a programnak biztosítania kell a 
gyermekek jogainak védelmét.

Or. en

Módosítás 185
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Szerződés 9. cikke alapján a (19) A Szerződés 9. cikke alapján a 
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programnak biztosítania kell, hogy az 
uniós politikák és tevékenységek 
meghatározása és végrehajtása során 
figyelembe veszik a nagy mértékű 
foglalkoztatás előmozdítására, a megfelelő 
szociális biztonság garantálására és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó követelményeket.

programnak biztosítania kell, hogy az 
uniós politikák és tevékenységek 
meghatározása és végrehajtása során
figyelembe veszik a nagy mértékű 
foglalkoztatás előmozdítására, a nemzeti 
hagyományokkal összhangban álló, 
megfelelő szociális biztonság garantálására 
és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemre vonatkozó követelményeket.

Or. it

Módosítás 186
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Szerződés 9. cikke alapján a 
programnak biztosítania kell, hogy az 
uniós politikák és tevékenységek 
meghatározása és végrehajtása során 
figyelembe veszik a nagy mértékű
foglalkoztatás előmozdítására, a megfelelő 
szociális biztonság garantálására és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó követelményeket.

(19) A Szerződés 9. cikke alapján a 
programnak biztosítania kell, hogy az 
uniós politikák és tevékenységek 
meghatározása és végrehajtása során 
figyelembe veszik a nagymértékű 
fenntartható foglalkoztatás 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság garantálására és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 187
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A programot oly módon kell 
végrehajtani, amely elősegíti az egyes 
tagállamok illetékes hatóságának vagy 
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hatóságainak a program célkitűzéseinek 
elérésében való részvételét. 

Or. en

Módosítás 188
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Mivel e rendelet célkitűzései a 
tagállamok által nem valósíthatóak meg 
kielégítő módon, és a léptékük és hatásaik 
miatt uniós szinten jobban meg lehet őket 
valósítani, az Unió intézkedéseket fogadhat 
el az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően. Az abban a cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

(21) Mivel e rendelet célkitűzései a 
tagállamok által nem valósíthatóak meg 
kielégítő módon, és a léptékük és hatásaik 
miatt uniós szinten jobban meg lehet őket 
valósítani, az Unió intézkedéseket fogadhat 
el az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően, elsősorban az egyes 
tagállamokban fel nem használt Kohéziós 
Alapok átcsoportosításával. Az abban a 
cikkben meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. fr

Módosítás 189
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A megváltozott szükségletekre 
adandó megfelelő válasz biztosítása 
érdekében, és a politikai prioritásoknak a 
program teljes futamideje alatt 
megfelelve, a Bizottság felhatalmazást kap 
jogi aktusoknak az EUMSZ 290. cikkével 
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összhangban történő elfogadására, a 
források elosztása tekintetében az 5%-os 
tartalék felhasználása révén a program 
területei között, valamint az egyes 
területeken belül az egyes szakaszok 
között, éves alapon. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
és a szociális partnerek szintjén. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során haladéktalanul, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. de

Módosítás 190
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Annak érdekében, hogy a program 
teljes időtartamára biztosítsák a 
megváltozott igényekre adott megfelelő 
válaszokat és az ehhez igazodó 
szakpolitikai prioritásokat, a jogi 
aktusoknak az EUMSZ 290. cikkével 
összhangban történő elfogadására 
vonatkozó hatáskört – a program 
területein belül az egyes szakaszokra szánt 
források odaítélése és a többéves 
munkatervek elfogadása tekintetében – a 
Bizottságra kell ruházni. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között a szakértők 
szintjén is. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és kidolgozása során 
a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
releváns dokumentumokat egy időben, 
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késedelem nélkül, megfelelő módon 
továbbítsák az Európai Parlament és 
Tanács részére.

Or. en

Módosítás 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Végrehajtási hatáskört kell a 
Bizottságra ruházni annak biztosítása 
érdekében, hogy egységes feltételekkel 
valósítsák meg a programban az EURES 
intézkedéseket és a mikrofinanszírozási és 
szociális vállalkozási területekre 
vonatkozó fellépéseket.

törölve

Or. en

Módosítás 192
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A program végrehajtása, nyomon 
követése és értékelése tekintetében a 
Bizottság munkáját tanácsadói 
minőségben egy stratégiai tanácsadó 
testületnek kell segítenie, amelynek elnöke 
a Bizottság, tagjai pedig a tagállamok és 
egyéb közreműködő országok, az Unió 
szintjén szerveződő és a program 
tevékenységeinek végrehajtásában 
közvetlenül vagy közvetve részt vevő 
szakszervezetek, munkáltatói szervezetek, 
civil társadalmi szervezetek és pénzügyi 
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intézmények képviselői.

Or. en

Módosítás 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai Unió 
társadalmi haladás, szolidaritás, 
foglalkoztatás és innováció programját (a 
továbbiakban: a program), amelynek célja, 
hogy hozzájáruljon az Európa 2020 
stratégia, annak kiemelt céljai, kiemelt 
kezdeményezései, integrált iránymutatásai 
és a „Több lehetőséget a fiataloknak” 
kezdeményezés végrehajtásához, pénzügyi 
támogatást nyújtva az Európai Unió 
célkitűzéseinek megvalósításához a kiváló 
minőségű foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítása, a megfelelő és tisztességes 
szociális védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelem, a munkakörülmények javítása, 
valamint a fiatalok foglalkoztatási és 
oktatási helyzetének javítása tekintetében.

Or. en

Módosítás 194
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai Unió 
társadalmi változás és innováció 
programját (a továbbiakban: a program), 

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

program), amelynek célja, hogy innovatív 
fellépések útján hozzájáruljon a 
javuláshoz, valamint az Európa 2020 
stratégia, annak kiemelt céljai és integrált 
iránymutatásai végrehajtásához, pénzügyi 
támogatást nyújtva az Európai Unió 
célkitűzéseinek megvalósításához a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítása, a megfelelő szociális 
védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelem és a munkakörülmények javítása 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 195
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 196
Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése szociális hatás elérése, nem 
pedig nyereség termelése a tulajdonosok
és az érintett felek számára. Piaci 
körülmények között működik, árukat 
termel és szolgáltatásokat nyújt 
vállalkozás alapú és innovatív módon, a 
feleslegeket pedig elsősorban szociális 
célok elérésére használja fel. 
Elszámoltatható és átlátható módon 
irányítják, különösen a munkavállalók, az 
ügyfelek és az üzleti tevékenységében
érintett felek bevonása révén.

a) „Szociális gazdaság”: a gazdasági 
tevékenységek áruk termelésével és 
szolgáltatások nyújtásával foglalkozó, 
olyan szervezetekből összetevődő ágazata,
amelyek nem a közszférához vagy a 
profitorientált magánszférához tartoznak. 
E szervezetek tagjaik demokratikus 
irányítása alatt dolgoznak, a tagok és 
felhasználók érdekeit és/vagy az általános 
érdekeket ötvözik, gazdasági 
tevékenységeikből származó többletet 
pedig a fenntartható fejlődés és a szociális 
célkitűzések elérésére, valamint a tagok 
vagy a lakosság körében érdeklődésre 
számot tartó szolgáltatásokra fordítják, az 
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önkéntes alapon működő nonprofit 
szervezeteket is ideértve, amelyek nem 
piaci szolgáltatásokat nyújtanak a 
háztartások számára. A szociális gazdasági 
szervezeteket (pl. szövetkezetek, kölcsönös 
önsegélyező társaságok és szövetségek) 
elszámoltatható és átlátható módon 
irányítják, különösen a munkavállalók, az 
ügyfelek és a tevékenységeikben érintett 
felek bevonása révén.

Or. en

Módosítás 198
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges
célkitűzése szociális hatás elérése, nem 
pedig nyereség termelése a tulajdonosok
és az érintett felek számára. Piaci 
körülmények között működik, árukat 
termel és szolgáltatásokat nyújt 
vállalkozás alapú és innovatív módon, a 
feleslegeket pedig elsősorban szociális 
célok elérésére használja fel.
Elszámoltatható és átlátható módon 
irányítják, különösen a munkavállalók, az 
ügyfelek és az üzleti tevékenységében
érintett felek bevonása révén.

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelyet nem vezettek be a 
2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének 14. pontjában 
meghatározott szabályozott piacra, 
amelynek éves forgalma nem haladja meg 
az 50 millió eurót, illetve az éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 
millió eurót, amely önmagában nem 
kollektív befektetési vállalkozás, és amely:

i. társasági szerződésének, 
alapszabályának, illetve a vállalkozás 
bármely egyéb alapító dokumentumának 
megfelelően elsődleges célként a mérhető 
és kedvező szociális hatások elérését tűzi 
ki, nem pedig nyereség termelését 
tulajdonosai, tagjai és az érintett felek 
számára, amennyiben:
– a vállalkozás innovatív szolgáltatásokat 
vagy árukat nyújt, magas társadalmi 
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megtérülés mellett, és/vagy
– a vállalkozás az áruk termelésének vagy 
a szolgáltatások nyújtásának innovatív 
módszerét alkalmazza, amely megtestesíti 
saját szociális célkitűzését;
ii. nyereségét újra befekteti elsősorban 
elsődleges célkitűzésének elérése 
érdekében, valamint előzetesen 
meghatározott eljárásokkal és 
szabályokkal rendelkezik minden olyan 
eshetőségre vonatkozóan, amikor a 
nyereséget szétosztják a részvényesek és 
tulajdonosok között, annak biztosítása 
érdekében, hogy a nyereség szétosztása ne 
gyengítse az elsődleges célkitűzés 
elérésének esélyeit;
iii. elszámoltatható, átlátható és 
demokratikus irányítás alatt áll, különösen 
a munkavállalók, az ügyfelek és/vagy az 
üzleti tevékenységeiben érintett felek 
bevonása révén.

Or. en

Módosítás 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése szociális hatás elérése, nem 
pedig nyereség termelése a tulajdonosok
és az érintett felek számára. Piaci 
körülmények között működik, árukat 
termel és szolgáltatásokat nyújt vállalkozás 
alapú és innovatív módon, a feleslegeket
pedig elsősorban szociális célok elérésére 
használja fel. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti
tevékenységében érintett felek bevonása 

a) „Szociális vállalkozás”: olyan szociális 
gazdasági szereplő, amelynek elsődleges 
célja szociális célkitűzések elérése, nem 
pedig nyereség termelése saját 
tulajdonosai, tagjai és részvényesei 
számára. Piaci körülmények között 
működik, árukat termel és szolgáltatásokat 
nyújt vállalkozás alapú és innovatív 
módon, a nyereséget pedig elsősorban újra 
befekteti szociális célkitűzéseinek
elérésére. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és a 
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révén. tevékenységében érintett felek bevonása 
révén.

Or. en

Módosítás 200
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése szociális hatás elérése, nem 
pedig nyereség termelése a tulajdonosok és 
az érintett felek számára. Piaci 
körülmények között működik, árukat
termel és szolgáltatásokat nyújt vállalkozás 
alapú és innovatív módon, a feleslegeket 
pedig elsősorban szociális célok elérésére 
használja fel. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti 
tevékenységében érintett felek bevonása 
révén.

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése szociális hatás elérése, nem 
pedig csak nyereség termelése a 
tulajdonosok és az érintett felek számára, 
illetve amely szociális javakat termel és 
szociális szolgáltatásokat nyújt vállalkozás 
alapú, nyereségorientált és innovatív 
módon, a feleslegeket pedig elsősorban 
újból befekteti. Elszámoltatható és 
átlátható módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti 
tevékenységében érintett felek bevonása, 
illetve részvétele révén.

Or. de

Módosítás 201
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése szociális hatás elérése, nem 
pedig nyereség termelése a tulajdonosok
és az érintett felek számára. Piaci 
körülmények között működik, árukat 

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
szociálisan erényes vállalkozás, amelynek 
prioritásai egyszerre gazdasági és szociális 
jellegűek, és amely arra törekszik, hogy 
tevékenysége példaértékű szociális 
fejlődést idézzen elő. Piaci körülmények 
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termel és szolgáltatásokat nyújt vállalkozás 
alapú és innovatív módon, a feleslegeket 
pedig elsősorban szociális célok elérésére 
használja fel. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti 
tevékenységében érintett felek bevonása 
révén.

között működik, árukat termel és 
szolgáltatásokat nyújt vállalkozás alapú és 
innovatív módon, a feleslegeket pedig 
elsősorban szociális célok elérésére 
használja fel. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti 
tevékenységében érintett felek bevonása 
révén.

Or. fr

Módosítás 202
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése szociális hatás elérése, nem 
pedig nyereség termelése a tulajdonosok
és az érintett felek számára. Piaci 
körülmények között működik, árukat 
termel és szolgáltatásokat nyújt vállalkozás 
alapú és innovatív módon, a feleslegeket 
pedig elsősorban szociális célok elérésére 
használja fel. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti 
tevékenységében érintett felek bevonása 
révén.

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges célja 
szociális célkitűzések elérése például az 
oktatás, a család, a környezetvédelem, a 
szegénység és az integráció területén 
jelentkező társadalmi problémák 
megoldása révén, nem pedig nyereség 
termelése saját tulajdonosai, tagjai és az 
érintett felek számára. Piaci körülmények 
között működik, árukat termel és 
szolgáltatásokat nyújt vállalkozás alapú és 
innovatív módon, a feleslegeket pedig 
elsősorban szociális célok elérésére 
használja fel. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják, lehetőség szerint a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti 
tevékenységében érintett felek bevonása 
révén.

Or. en

Módosítás 203
Riikka Manner
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése szociális hatás elérése, nem 
pedig nyereség termelése a tulajdonosok és 
az érintett felek számára. Piaci 
körülmények között működik, árukat 
termel és szolgáltatásokat nyújt vállalkozás 
alapú és innovatív módon, a feleslegeket 
pedig elsősorban szociális célok elérésére 
használja fel. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti 
tevékenységében érintett felek bevonása 
révén.

a) „Társadalmi vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése szociális hatás elérése, nem 
pedig nyereség termelése a tulajdonosok és 
az érintett felek számára. Piaci 
körülmények között működik, árukat 
termel és szolgáltatásokat nyújt vállalkozás 
alapú és innovatív módon, a feleslegeket 
pedig elsősorban szociális célok elérésére 
használja fel. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti 
tevékenységében érintett felek bevonása 
révén.

Or. fi

Módosítás 204
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „Mikrohitel”: 25 000 EUR-t meg nem 
haladó kölcsön.

b) „Mikrohitel”: 25 000 EUR-t meg nem 
haladó kölcsön, amely a gazdasági 
helyzettől függően felfelé korrigálható.

Or. fr

Módosítás 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „Mikrofinanszírozás”: magában foglalja 
a személyek és mikrovállalkozások 

d) „Mikrofinanszírozás”: magában foglalja 
azon személyek és mikrovállalkozások 
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számára nyújtott garanciákat, 
ellengaranciákat, mikrohitelt, sajáttőkét és 
kvázi-sajáttőkét.

számára nyújtott garanciákat, 
ellengaranciákat, mikrohitelt, saját tőkét és 
kvázi-sajáttőkét, akiknek nincs vagy nem 
megfelelő a hitelképessége, és akik 
esetében hiányoznak vagy nem 
megfelelőek a tőkeforrások, ezért pedig 
nem férnek hozzá hitelekhez.

Or. en

Módosítás 206
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „Szociális innováció”: céljaikat és 
eszközeiket tekintve egyaránt szociális 
természetű új beavatkozások, amelyek 
hatékonyabb, eredményesebb, 
fenntarthatóbb és/vagy igazságosabb 
válaszokat adnak azon társadalmi 
igényekre, amelyeknek még nem, vagy 
nem kellőképpen tettek eleget, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
leküzdése, a magas szintű minőségi 
foglalkoztatás és a tisztességes munka 
előmozdítása, a megfelelő és a szegénység 
megelőzésére szolgáló szociális védelem 
garantálása, valamint a 
munkakörülmények javítása, ezáltal pedig 
a társadalmi haladáshoz való 
hozzájárulás tekintetében.
A szociális innovációnak javítania kell az 
élet és a munka minőségét. Megítélésének 
elsősorban nem gazdasági kritériumokon, 
hanem inkább azon a hozzáadott értéken 
kell alapulnia, amellyel a társadalom 
egészét gyarapítja.

Or. en
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Módosítás 207
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „Szociális innováció”: olyan szociális 
jellegű tevékenység vagy projekt, amelyet 
külön és eredeti módon dolgoztak ki 
annak érdekében, hogy hatékonyan 
lehessen kezelni az olyan figyelmen kívül 
hagyott vagy nem kellően figyelembe vett 
szociális szükségleteket, mint az első 
munkahelyhez való hozzáférés, a 
társadalmi kirekesztés, a szegénység elleni 
küzdelem és a leginkább rászorulók 
esetében az egészségügyi ellátásokhoz 
való hozzáférés.

Or. fr

Módosítás 208
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) „Szociális politikai kísérletek”: a 
szociális innovációk projektalapú 
helyszíni vizsgálata annak érdekében, 
hogy bizonyítékok álljanak rendelkezésre 
hatékonyágukról és 
megvalósíthatóságukról, mivel az ilyen 
projekteket időben korlátozott módon és 
többféle, eltérő nagyságú szereplő 
bevonásával valósítják meg.
A kísérletek eredményei segítenek majd 
annak meghatározásában, hogy 
végrehajthatók-e szélesebb körben – és 
milyen feltételek mellett – a szociális 
innovációk. A szociális politikai kísérletek 
célja a kedvezményezettek 
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életminőségének javítása testre szabott 
szolgáltatások vagy termékek révén, azok 
kidolgozására pedig az érdekelt felek és a 
kedvezményezettek közvetlen 
közreműködésével kerül sor. Mindez 
megköveteli a kísérleti projektek hosszú 
távon és fenntartható módon történő 
finanszírozását, valamint azok nyomon 
követését és értékelését, a cél pedig a 
hatékony megközelítések fokozott 
alkalmazásának biztosítása.

Or. en

Módosítás 209
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) „Társadalmi kísérlet”: a szociális 
megközelítésük és végrehajtási módszerük 
révén olyan innovatív projektek 
előmozdítása és finanszírozása, amelyek 
lehetővé teszik a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférés megkönnyítését, az 
álláskereséssel összefüggő 
életkörülmények javítását, a kirekesztés és 
a szegénység elleni küzdelmet, és amelyek 
pozitív eredményei európai szinten 
szélesebb körben terjeszthetők.

Or. fr

Módosítás 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A program az alábbi három egymást 
kiegészítő területet foglalja magában:

1. A program az alábbi négy egymást 
kiegészítő területet foglalja magában:

Or. en

Módosítás 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A Progress terület, amely támogatást 
nyújt az Unió foglalkoztatási és szociális 
politikájának és a munkakörülményekre 
vonatkozó jogszabályoknak 
kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon 
követéséhez és értékeléséhez, és 
előmozdítja a tényeken alapuló politikai 
döntéshozatalt és innovációt a szociális 
partnerekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel és más érdekelt felekkel 
együttműködve;

a) A Progress terület, amely támogatást 
nyújt az Unió foglalkoztatási, valamint a 
szociális védelemre, társadalmi 
integrációra és a szegénység elleni 
küzdelemre irányuló politikájának és a 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályoknak a kidolgozásához, 
végrehajtásához, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez, és előmozdítja a tényeken 
alapuló politikai döntéshozatalt és a 
társadalmi haladást a szociális 
partnerekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel és más érdekelt felekkel 
együttműködve;

Or. en

Módosítás 212
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A Progress terület, amely támogatást 
nyújt az Unió foglalkoztatási és szociális 
politikájának és a munkakörülményekre 

a) A Progress terület, amely támogatást 
nyújt az Unió foglalkoztatási és szociális 
politikájának és a munkakörülményekre, a 
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vonatkozó jogszabályoknak 
kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon 
követéséhez és értékeléséhez, és 
előmozdítja a tényeken alapuló politikai 
döntéshozatalt és innovációt a szociális 
partnerekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel és más érdekelt felekkel 
együttműködve;

szociális védelemre, a szegénység elleni 
küzdelemre és a leginkább rászorulók 
egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó jogszabályoknak 
kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon 
követéséhez és értékeléséhez, és 
előmozdítja a tényeken, társadalmi 
kísérleteken alapuló politikai 
döntéshozatalt és innovációt a szociális 
partnerekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel és más érdekelt felekkel 
együttműködve;

Or. fr

Módosítás 213
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A Progress terület, amely támogatást 
nyújt az Unió foglalkoztatási és szociális 
politikájának és a munkakörülményekre 
vonatkozó jogszabályoknak 
kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon 
követéséhez és értékeléséhez, és 
előmozdítja a tényeken alapuló politikai 
döntéshozatalt és innovációt a szociális 
partnerekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel és más érdekelt felekkel 
együttműködve;

a) A Progress terület, amely támogatást 
nyújt az Unió foglalkoztatási 
politikájának, szociális politikájának, 
társadalmi integrációs politikájának, 
valamint a szegénység elleni küzdelem 
terén megvalósított politikájának és a 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályoknak a kidolgozásához, 
végrehajtásához, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez, és előmozdítja a tényeken 
alapuló politikai döntéshozatalt és 
innovációt a szociális partnerekkel, civil 
társadalmi szervezetekkel és más érdekelt 
felekkel együttműködve;

Or. en

Módosítás 214
Heinz K. Becker
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az EURES terület, amely támogatja az 
EURES hálózat által végzett 
tevékenységeket – azaz az EGT 
tagállamok, a Svájci Államszövetség és 
más érdekelt felek által kijelölt szakmai 
szolgáltatásokat – az információcsere és -
terjesztés, illetve az együttműködés más 
formáinak kialakítása érdekében, a 
munkavállalók földrajzi mobilitásának 
előmozdítása céljából;

b) Az EURES terület, amely támogatja az 
EURES hálózat által végzett 
tevékenységeket – azaz az EGT 
tagállamok, a Svájci Államszövetség és 
más érdekelt felek által kijelölt szakmai 
szolgáltatásokat – az információcsere és -
terjesztés, illetve az együttműködés más 
formáinak kialakítása érdekében, mint 
amilyen a határokon átnyúló 
partnerségek és a munkakeresőknek 
nyújtott személyes tanácsadás és 
tájékoztatás, annak érdekében, hogy 
tisztességes alapokon előmozdítsák a 
munkavállalók önkéntes földrajzi 
mobilitását, és hozzájáruljanak a magas 
szintű minőségi foglalkoztatáshoz;

Or. de

Módosítás 215
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az EURES terület, amely támogatja az 
EURES hálózat által végzett 
tevékenységeket – azaz az EGT 
tagállamok, a Svájci Államszövetség és 
más érdekelt felek által kijelölt szakmai 
szolgáltatásokat – az információcsere és -
terjesztés, illetve az együttműködés más 
formáinak kialakítása érdekében, a 
munkavállalók földrajzi mobilitásának 
előmozdítása céljából;

b) Az EURES terület, amely támogatja az 
EURES hálózat által végzett 
tevékenységeket – azaz az EGT 
tagállamok, a Svájci Államszövetség és 
más érdekelt felek által kijelölt szakmai 
szolgáltatásokat – az információcsere és -
terjesztés, illetve az együttműködés más 
formáinak – például elsősorban határokon 
átnyúló partnerségek – kialakítása 
érdekében, a munkavállalók célzott
földrajzi mobilitásának előmozdítása 
céljából;

Or. fr
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Módosítás216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás területe, amely elősegíti a 
vállalkozások finanszírozáshoz jutását, 
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
került emberek és a szociális vállalkozások 
esetében.

c) A mikrofinanszírozás és szociális 
gazdaság területe, amely elősegíti a 
vállalkozások finanszírozáshoz jutását, 
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
került emberek és a szociális vállalkozások 
esetében.

(Horizontális módosítás: a „szociális 
vállalkozás” kifejezés helyébe a 
dokumentum teljes terjedelmében a 
„szociális gazdaság” kifejezésnek kell 
lépnie.)

Or. en

Módosítás217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás területe, amely elősegíti a 
vállalkozások finanszírozáshoz jutását, 
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
került emberek és a szociális vállalkozások
esetében.

c) A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás területe, amely elősegíti a 
vállalkozások finanszírozáshoz jutását, 
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
került emberek és a szociális gazdasági 
szervezetek esetében.

(Horizontális módosítás: a „szociális 
vállalkozások” helyébe a dokumentum 
teljes terjedelmében a „szociális gazdasági 
szervezetek” kifejezésnek kell lépnie.)

Or. en
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Módosítás 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás területe, amely elősegíti a 
vállalkozások finanszírozáshoz jutását,
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
került emberek és a szociális vállalkozások
esetében.

c) A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás területe, amely elősegíti a 
mikrofinanszírozáshoz való fokozott 
hozzáférést, valamint annak rendelkezésre 
állását olyan személyek esetében, akik 
elveszítették állásukat vagy annak 
kockázatával szembesülnek, illetve akik 
számára nehézséget jelent a munkaerő-
piacra való belépés vagy visszatérés, 
továbbá a társadalmi kirekesztéssel 
fenyegetett személyek esetében, illetve a 
kiszolgáltatott személyek esetében, akik a 
hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés 
szempontjából hátrányos helyzetben 
vannak, valamint az ilyen egyéneket 
foglalkoztató mikrovállalkozások és a 
szociális gazdaságban működő 
vállalkozások esetében is.

Or. en

Módosítás 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás területe, amely elősegíti a 
vállalkozások finanszírozáshoz jutását, 
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
került emberek és a szociális 
vállalkozások esetében.

c) A mikrofinanszírozás és szociális 
gazdaság területe, amely elősegíti a 
potenciális vállalkozások finanszírozáshoz 
jutását, valamint annak fokozott 
rendelkezésre állását, különösen a 
munkanélküli, a társadalmilag 
kirekesztett és a kiszolgáltatott személyek, 
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valamint a meglévő mikrovállalkozások és 
szociális gazdasági szervezetek esetében.

Or. en

Módosítás 220
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás területe, amely elősegíti a 
vállalkozások finanszírozáshoz jutását, 
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
került emberek és a szociális vállalkozások 
esetében.

c) A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás területe, amely elősegíti a 
vállalkozások megfelelő és a gazdasági 
helyzettől függően felfelé korrigált
finanszírozáshoz jutását, különösen azon 
emberek esetében, akik addig távolabb 
voltak a munkaerőpiactól, valamint a 
létrejövő vagy már meglévő szociális 
vállalkozások esetében.

Or. fr

Módosítás 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az ifjúsági kezdeményezések területe, 
amely javítja a fiatalok foglalkoztatási és 
oktatási helyzetét, különös tekintettel azon 
fiatalokra, akik sem tanulmányokat nem 
folytatnak, sem munkával nem 
rendelkeznek, sem pedig képzésben nem 
vesznek részt (NEET).

Or. en
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Módosítás 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az ifjúsági kezdeményezések területe, 
amely javítja a fiatalok foglalkoztatási és 
oktatási helyzetét, különös tekintettel azon 
fiatalokra, akik sem tanulmányokat nem 
folytatnak, sem munkával nem 
rendelkeznek, sem pedig képzésben nem 
vesznek részt (NEET).

Or. en

Módosítás 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A program 1–14. cikkében rögzített 
közös rendelkezéseket kell alkalmazni az 
1. cikk a), b) és c) pontjában meghatározott 
mindhárom területre, amelyek 
mindegyikére külön rendelkezések is 
vonatkoznak.

2. A program 1–14. cikkében rögzített 
közös rendelkezéseket kell alkalmazni az 
1. cikk a), b), c) és ca) pontjában 
meghatározott mind a négy területre, 
amelyek mindegyikére külön 
rendelkezések is vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 224
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az uniós célkitűzések iránti 
felelősségvállalás megerősítése a főbb 
uniós és nemzeti politikai döntéshozók és 
más érdekelt felek körében a 
foglalkoztatás, a szociális és a 
munkakörülmények területén, az uniós és 
tagállami szintű konkrét, összehangolt 
fellépés érdekében;

a) Az uniós célkitűzések iránti 
felelősségvállalás megerősítése a politikai 
döntéshozók körében valamennyi szinten, 
továbbá a szociális partnerek, a civil 
társadalmi szervezetek és az állami 
szervek körében, a foglalkoztatás, a 
szociális védelem és a társadalmi 
integráció, a szegénység elleni küzdelem
és a munkakörülmények javításának
területén, az Európa 2020 stratégia 
szociális célkitűzéseinek elérése, valamint
az uniós és tagállami szintű konkrét, 
összehangolt fellépés érdekében;

Or. en

Módosítás 225
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az uniós célkitűzések iránti 
felelősségvállalás megerősítése a főbb 
uniós és nemzeti politikai döntéshozók és 
más érdekelt felek körében a 
foglalkoztatás, a szociális és a 
munkakörülmények területén, az uniós és 
tagállami szintű konkrét, összehangolt 
fellépés érdekében;

a) Az uniós célkitűzések iránti 
felelősségvállalás megerősítése a főbb 
uniós és nemzeti politikai döntéshozók és 
más érdekelt felek körében a 
foglalkoztatás, a szociális és a 
munkakörülmények területén, az uniós és 
tagállami szintű konkrét, összehangolt 
fellépés érdekében; a szociális vállalkozás 
társadalmi hozzáadott értékének 
elismerése és értékelése az európai 
szociális piacgazdaság részeként;

Or. de

Módosítás 226
Philippe Boulland
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az uniós célkitűzések iránti 
felelősségvállalás megerősítése a főbb 
uniós és nemzeti politikai döntéshozók és 
más érdekelt felek körében a 
foglalkoztatás, a szociális és a 
munkakörülmények területén, az uniós és 
tagállami szintű konkrét, összehangolt 
fellépés érdekében;

a) Uniós és tagállami szintű konkrét, 
összehangolt fellépés megvalósítása a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek, a 
társadalmi kirekesztés és a 
munkakörülmények területén a főbb 
uniós és nemzeti politikai döntéshozók és 
más érdekelt felek körében az uniós 
célkitűzések iránti felelősségvállalás 
megerősítése, valamint a közreműködő 
szociális partnerekkel való szoros 
együttműködés előmozdítása révén;

Or. fr

Módosítás 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Megfelelő, hozzáférhető és hatékony 
szociális védőrendszerek és 
munkaerőpiacok létrehozásának 
támogatása és a politikai reform elősegítése 
jó kormányzás, kölcsönös tanulás és 
szociális innováció előmozdításával;

b) Megfelelő, tisztességes, hozzáférhető és 
hatékony szociális védőrendszerek és 
munkaerőpiacok létrehozásának 
támogatása a társadalmi integráció és a
kiváló minőségű foglalkoztatás magas 
szintjének biztosítása, valamint szükség 
esetén a politikai reform elősegítése 
érdekében, minden érdekelt fél – köztük a 
nem kormányzati szervezetek, a többek 
között a szegénységgel és társadalmi 
kirekesztéssel szembesülő kiszolgáltatott 
személyek, valamint a fogyatékkal élők, a 
migránsok és az etnikai kisebbségek tagjai 
– részvételének, illetve a jó kormányzás, 
kölcsönös tanulás és szociális innováció 
előmozdításával;

Or. en
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Módosítás 228
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Megfelelő, hozzáférhető és hatékony 
szociális védőrendszerek és 
munkaerőpiacok létrehozásának 
támogatása és a politikai reform elősegítése 
jó kormányzás, kölcsönös tanulás és 
szociális innováció előmozdításával;

b) Megfelelő, hozzáférhető és hatékony 
szociális védőrendszerek és 
munkaerőpiacok létrehozásának 
támogatása a társadalmi integráció és a 
magas szintű minőségi foglalkoztatás 
biztosítása és szükség esetén a politikai 
reform elősegítése érdekében, amennyiben 
előmozdítják valamennyi érdekelt –
köztük a nem kormányzati szervezetek és 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
által sújtott emberek – bevonását, a jó 
kormányzást, a kölcsönös tanulást és 
szociális innovációt;

Or. de

Módosítás 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Megfelelő, hozzáférhető és hatékony 
szociális védőrendszerek és 
munkaerőpiacok létrehozásának 
támogatása és a politikai reform
elősegítése jó kormányzás, kölcsönös 
tanulás és szociális innováció 
előmozdításával;

b) Megfelelő, hozzáférhető és hatékony, 
kiváló minőségű és a kedvezményezetteket 
a szegénységtől megóvó szociális 
védőrendszerek és befogadó 
munkaerőpiacok létrehozásának 
támogatása annak érdekében, hogy 
biztosítsák a társadalmi integrációt és a
kiváló minőségű foglalkoztatás magas 
szintjét, valamint elősegítsék a társadalmi 
haladást, minden érdekelt fél – köztük a 
nem kormányzati szervezetek, valamint a 
szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel 
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szembesülő személyek – részvételének, 
valamint a jó és tisztességes munka, a jó 
kormányzás, a kölcsönös tanulás és a
szociális innováció előmozdításával;

Or. en

Módosítás 230
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Megfelelő, hozzáférhető és hatékony 
szociális védőrendszerek és 
munkaerőpiacok létrehozásának 
támogatása és a politikai reform elősegítése 
jó kormányzás, kölcsönös tanulás és 
szociális innováció előmozdításával;

b) A szociális kormányzás előmozdítása a 
nagyobb társadalmi konvergenciára való 
törekvés, a szociális innováció ösztönzése 
és a megfelelő, hozzáférhető, méltányos és 
hatékony szociális védőrendszerek és 
munkaerőpiacok létrehozásának 
támogatása révén, és a politikai reform 
elősegítése a jó kormányzás, a kölcsönös 
tanulás és a szociális innováció 
előmozdításával;

Or. fr

Módosítás 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) Az Európa 2020 stratégia szociális 
célkitűzéseivel, az EU szakpolitikáival és a
munkakörülményekre vonatkozó uniós
joggal kapcsolatos előrehaladás nyomon 
követése;

Or. en
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Módosítás 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) Az uniós jog tökéletesítése a „jó 
munkahely” elveinek megfelelően, és 
annak biztosítása, hogy a 
munkakörülményekre vonatkozó uniós 
jogot eredményesen alkalmazzák;

Or. en

Módosítás 233
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el

Módosítás 234
Jan Kozłowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kis- és középvállalkozási szektor 
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fejlődését előmozdító szabályozások, 
rendszerek kiépítése és népszerűsítése;

Or. pl

Módosítás 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A fenntartható és kiváló minőségű 
„zöld” és „fehér” munkahelyek 
kialakításának előmozdítása, valamint e 
célból új készségek és kompetenciák 
előrejelzése és fejlesztése azáltal, hogy a 
foglalkoztatási és szociális politikákat 
összekapcsolják az erőforrás-hatékony és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra, valamint a környezeti és 
szociális szempontból fenntartható 
fejlődésre történő átmenetet támogató 
ipari és strukturális politikákkal;

Or. en

Módosítás 236
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A munkavállalók földrajzi
mobilitásának előmozdítása és a 
munkalehetőségek ösztönzése nyitott és 
mindenki számára hozzáférhető uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával;

d) A munkavállalók földrajzi 
mobilitásának előmozdítása és a 
munkalehetőségek ösztönzése nyitott és 
mindenki számára hozzáférhető uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával; e 
mobilitás előmozdítása során azonban 
ügyelni kell arra is, hogy az uniós 
munkavállalóknak saját tagállamukban is 
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legyen munkalehetőségük; szabad 
akaratukon, nem pedig a származás 
szerinti tagállamukban a 
munkalehetőségek hiányából eredő 
kényszeren kell alapulnia azon esetleges 
óhajuknak, hogy más tagállamokban 
keressenek munkát; a mobilitás 
előmozdítása azonban nem könnyítheti 
meg a magas munkanélküliséggel 
rendelkező tagállamok munkavállalóinak 
a jobb gazdasági helyzetben lévő 
tagállamokba történő „elszívását”, mivel 
ebben az esetben fennállna annak 
veszélye, hogy a nehézséggel küzdő 
tagállamokat megfosztják a válságból való 
kilábaláshoz szükséges erőforrásoktól;

Or. it

Módosítás 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A munkavállalók földrajzi 
mobilitásának előmozdítása és a 
munkalehetőségek ösztönzése nyitott és 
mindenki számára hozzáférhető uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával;

d) A munkavállalók önkéntes földrajzi 
mobilitásának elősegítése, különösen a 
határ menti térségekben, a határokon 
átnyúló partnerségek, a határokon 
átnyúló szociális párbeszédek, valamint a 
munkakeresők, az utazó munkavállalók és 
munkáltatók számára nyújtott tanácsadás 
és tájékoztatás támogatása révén, és a 
munkalehetőségek ösztönzése nyitott és 
mindenki számára hozzáférhető, kiváló 
minőségű és befogadó uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával;

Or. en

Módosítás 238
Philippe Boulland
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A munkavállalók földrajzi 
mobilitásának előmozdítása és a 
munkalehetőségek ösztönzése nyitott és 
mindenki számára hozzáférhető uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával;

d) Minden olyan kezdeményezés 
támogatása, amelyek lehetővé teszik az 
első munkahelyhez való hozzáférést és a 
munkanélküliek munkába való 
visszatérését, a munkavállalók célzott
földrajzi mobilitását, és a 
munkalehetőségek ösztönzése nyitott és 
mindenki számára hozzáférhető uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával;

Or. fr

Módosítás 239
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A munkavállalók földrajzi 
mobilitásának előmozdítása és a 
munkalehetőségek ösztönzése nyitott és 
mindenki számára hozzáférhető uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával;

d) A munkavállalók földrajzi 
mobilitásának előmozdítása és a 
munkalehetőségek ösztönzése nyitott és 
mindenki számára hozzáférhető európai 
uniós munkaerőpiacok létrehozásával;

Or. en

Módosítás 240
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A munkavállalók földrajzi 
mobilitásának előmozdítása és a 

d) A munkavállalók földrajzi és határokon 
átnyúló mobilitásának előmozdítása és a 
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munkalehetőségek ösztönzése nyitott és 
mindenki számára hozzáférhető uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával;

munkalehetőségek ösztönzése nyitott és 
mindenki számára hozzáférhető uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával;

Or. de

Módosítás 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A foglalkoztatás és társadalmi befogadás 
előmozdítása a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének és hozzáférhetőségének 
javításával a sérülékeny csoportok és a 
mikrovállalkozások számára, illetve a 
finanszírozás hozzáférhetőségének javítása
a szociális vállalkozások számára.

e) A foglalkoztatás és társadalmi befogadás 
előmozdítása a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének és hozzáférhetőségének 
javításával a mikrovállalkozást indítani 
kívánó munkanélküli, társadalmilag 
kirekesztett és sérülékeny személyek, 
valamint a meglévő mikrovállalkozások 
számára, illetve a finanszírozás 
hozzáférhetőségének javításával a szociális 
gazdasági szervezetek számára.

Or. en

Módosítás 242
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A foglalkoztatás és társadalmi befogadás 
előmozdítása a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének és hozzáférhetőségének 
javításával a sérülékeny csoportok és a 
mikrovállalkozások számára, illetve a 
finanszírozás hozzáférhetőségének javítása 
a szociális vállalkozások számára.

e) A foglalkoztatás és társadalmi befogadás 
előmozdítása (például a fogyatékossággal 
élő vagy alacsony képzettségű személyek 
tekintetében, valamint a személyes vagy 
szakmai problémák alapján) a 
mikrofinanszírozás elérhetőségének és 
hozzáférhetőségének javításával a 
hátrányos helyzetű csoportok és a 
mikrovállalkozások számára, illetve a 
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finanszírozás hozzáférhetőségének javítása 
a szociális vállalkozások számára.

Or. de

Módosítás 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem a civil 
társadalmi szervezetek, szociális 
partnerek, szociális vállalkozások, 
szociális gazdasági szervezetek és állami 
szervek tevékenységeinek támogatása 
révén.

Or. en

Módosítás 244
Heinz K. Becker

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az ismeretek és a helyzet megértésének 
javítása a tagállamokban (és más részes 
államokban) a stratégiák és azok 
végrehajtásának értékelésén és pontos 
felügyeletén keresztül.

Or. de

Módosítás 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Az oktatásból a tisztességes 
foglalkoztatásba való gördülékeny 
átmenet biztosítása, az iskolai 
lemorzsolódás megelőzése, valamint a 
minőségi szakmai gyakorlatok és szakmai 
képzések előmozdítása.

Or. en

Módosítás 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) Az oktatásból a tisztességes 
foglalkoztatásba való gördülékeny 
átmenet biztosítása, az iskolai 
lemorzsolódás megelőzése, valamint a 
minőségi szakmai gyakorlatok és szakmai 
képzések előmozdítása.

Or. en

Módosítás 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A nők és férfiak közötti egyenlőség 
előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 

a) A nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítése révén a nők és férfiak közötti 
egyenlőség előmozdítása, pozitív 
intézkedések végrehajtása a nemek közötti 
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vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés megakadályozása;

egyenlőség előmozdítása céljából, a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
megakadályozása, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény alapján többek 
között az oktatás, a munkavégzés és 
foglalkoztatás, valamint a hozzáférhetőség 
tekintetében fennálló kötelezettség 
teljesítése;

Or. en

Módosítás 248
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A nők és férfiak közötti egyenlőség 
előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés megakadályozása;

a) A nők és férfiak közötti egyenlőség 
előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, nyelven, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés megakadályozása;

Or. en

Módosítás 249
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak biztosítása, hogy a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a
megfelelő szociális biztonság 
garantálására és a társadalmi kirekesztés 

b) a foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítása, megfelelő szociális 
biztonság garantálása és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem az uniós 
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elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket figyelembe veszik az 
uniós politikák és tevékenységek 
meghatározása és végrehajtása során.

politikák és tevékenységek meghatározása 
és végrehajtása során.

Or. fr

Módosítás 250
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak biztosítása, hogy a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság garantálására 
és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemre vonatkozó követelményeket 
figyelembe veszik az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározása és 
végrehajtása során.

b) annak biztosítása, hogy a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a hosszú 
távú munkanélküliség megelőzése és 
leküzdése, a kielégítő szociális biztonság 
garantálására és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket figyelembe veszik az 
uniós politikák és tevékenységek 
meghatározása és végrehajtása során.

Or. el

Módosítás 251
Ramona Nicole Mănescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Olyan szociális vállalkozások 
támogatása, amelyek szakképzést 
nyújtanak a fiatalok számára annak 
érdekében, hogy megszerezzék a 
munkaerőpiacon szükséges szakmai 
képesítéseket.

Or. en
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Módosítás 252
Ramona Nicole Mănescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Koordinált intézkedések kialakítása az 
oktatási, munkaerő-piaci és szociális 
védelmi rendszerek között nemzeti szinten 
és határokon átnyúló jelleggel egyaránt.

Or. en

Módosítás 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A partnerség elve

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
program eleget tesz a kedvezményezettek 
igényeinek és követelményeinek, valamint 
a jó kormányzás, a kölcsönös tanulás és a 
szociális innováció előmozdítása céljából 
a Bizottság és a tagállamok a program 
teljes időtartama alatt, annak minden 
szintjén a partnerség elvét alkalmazzák. E 
célból a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy a program célcsoportjait 
képviselő civil társadalmi szervezeteket –
köztük a szociális partnereket – bevonják 
a stratégiai döntésekbe, valamint a 
program egyes területeinek 
kidolgozásába, megvalósításába, nyomon 
követésébe, értékelésébe és terjesztésébe.
Megfelelő mennyiségű pénzügyi forrást 
különítenek el a partnerség elvének 
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hatékony alkalmazására, valamint a 
program célcsoportjait képviselő szociális 
partnerek és civil társadalmi szervezetek 
kapacitásnövelő és kompetenciafejlesztő 
tevékenységeire.

Or. en

Módosítás 254
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A program végrehajtásához szükséges 
pénzügyi előirányzat a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
958,19 millió EUR14.

1. A program végrehajtásához szükséges 
pénzügyi előirányzat a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
legalább 1000 millió EUR14 a 
foglalkoztatási helyzet és a jelenleg 
tárgyalt többéves pénzügyi keret 
megszorításainak figyelembevétele mellett.

Or. fr

Módosítás 255
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A program végrehajtásához szükséges 
pénzügyi előirányzat a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
958,19 millió EUR14.

1. A program végrehajtásához szükséges 
pénzügyi előirányzat a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
[XXX] millió EUR14.

Or. en

Indokolás

A teljes pénzügyi keretösszegnek összhangban kell állnia az Európai Parlament „Befektetés a 



AM\900457HU.doc 81/157 PE487.817v02-00

HU

jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásával (SURE-jelentés).

Módosítás 256
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi indikatív százalékos 
részarányokat kell a 3. cikk (1)
bekezdésében meghatározott területeknek 
juttatni:

A program teljes időtartama alatt a 3. cikk 
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
meghatározott területekre elkülönített 
források pénzügyi bontása:

Or. en

Módosítás 257
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 60% a Progress terület számára, 
amelynek legalább 17%-át a társadalmi 
kísérletek, mint az innovatív módszerek 
tesztelésének és értékelésének a 
továbbfejlesztést szolgáló módszere 
előmozdítására kell juttatni;

a) 60% a Progress terület számára;

Or. en

Módosítás 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 60% a Progress terület számára, 
amelynek legalább 17%-át a társadalmi 
kísérletek, mint az innovatív módszerek 
tesztelésének és értékelésének a 
továbbfejlesztést szolgáló módszere 
előmozdítására kell juttatni;

a) 60% a Progress terület számára, 
amelynek legalább 50%-át a szociális 
védelemre, a társadalmi integrációra, 
valamint a szegénység csökkentésére és 
megelőzésére kell juttatni;

Or. en

Módosítás 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 60% a Progress terület számára, 
amelynek legalább 17%-át a társadalmi
kísérletek, mint az innovatív módszerek 
tesztelésének és értékelésének a 
továbbfejlesztést szolgáló módszere
előmozdítására kell juttatni;

a) 60% a Progress terület számára, 
amelynek legalább 60%-át a szociális 
védelemre, a társadalmi integrációra, 
valamint a szegénység csökkentésére és 
megelőzésére, legalább 15%-át pedig a 
fiatalkori munkanélküliség elleni 
küzdelemre kell juttatni; az e területre 
szánt költségvetés legalább 15%-át, de 
legfeljebb 17%-át a szociális politikai 
kísérletek előmozdítására kell juttatni; a 
finanszírozást a kis-, közepes és 
nagyméretű projektek számára egyaránt 
elérhetővé kell tenni;

Or. en

Módosítás 260
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 60% a Progress terület számára, 
amelynek legalább 17%-át a társadalmi 
kísérletek, mint az innovatív módszerek 
tesztelésének és értékelésének a 
továbbfejlesztést szolgáló módszere 
előmozdítására kell juttatni;

a) 60% a Progress terület számára, 
amelynek legalább 20%-át a társadalmi 
kísérletek, mint az innovatív módszerek 
tesztelésének és értékelésének a 
továbbfejlesztést szolgáló módszere 
előmozdítására kell juttatni;

Or. fr

Módosítás 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 15% az EURES terület számára; b) 20% az EURES terület számára, 
amelynek legalább 40%-át célzott 
mobilitási programokra, legalább 20%-át 
határokon árnyúló partnerségekre és 
legalább 15%-át az EURES személyi 
állományának képzésére és 
szakképesítésére kell fordítani;

Or. en

Módosítás 262
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 15% az EURES terület számára; b) 18% az EURES terület számára;

Or. en
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Módosítás 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 15% az EURES terület számára; b) 15% az EURES terület számára, 
amelyből legalább 10%-ot a célzott 
mobilitási programok számára, legalább 
40%-ot a határokon átnyúló partnerségek 
számára, és legalább 20%-ot az EURES 
személyzetének képzésére és képesítéseire 
utalnak ki;

Or. de

Módosítás 264
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 15% az EURES terület számára; b) 15% az EURES terület számára, 
prioritásként kezelve többek között „Az 
első EURES-állásod”-at; és legalább 20% 
a transznacionális partnerségek számára;

Or. fr

Módosítás 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 20% a mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozások terület számára.

c) 15% a mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozások terület számára.
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Or. en

Módosítás 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program költségvetésének 25%-át a 
szociális politikai kísérletek 
előmozdítására, legalább 10%-át pedig a 
fiatalkori munkanélküliség és a 
kirekesztés elleni küzdelemre kell 
fordítani; a finanszírozást a kis-, közepes 
és nagyméretű projektek számára 
egyaránt elérhetővé kell tenni;

Or. en

Módosítás 267
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A fennmaradó 2%-ot a Bizottság javaslata 
alapján az Európai Parlament és a 
Tanács által közösen megállapított
politikai prioritásoknak megfelelően kell 
évente felosztani a területek között.

Or. en

Módosítás 268
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A fennmaradó 5%-ot a politikai 
prioritásoknak megfelelően kell évente 
felosztani a Bizottság által javasolt
területek között, valamint a Parlament és 
a Tanács jóváhagyásával.

Or. fr

Módosítás 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
előirányzatokon felül finanszírozást kell 
biztosítani a 3. cikk (1) bekezdésének ca) 
pontjában meghatározott ifjúsági 
kezdeményezések területének. A program 
2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig 
terjedő időszakában a szóban forgó 
területhez rendelt pénzügyi előirányzatok 
összege [XXX] millió EUR.

Or. en

Módosítás 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
előirányzatokon felül finanszírozást kell 
biztosítani a 3. cikk (1) bekezdésének ca) 
pontjában meghatározott ifjúsági 
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kezdeményezések területének. A program 
2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig 
terjedő időszakában a szóban forgó 
területhez rendelt pénzügyi előirányzatok 
összege [XXX] millió EUR.

Or. en

Indokolás

A fiatalkori munkanélküliség elfogadhatatlanul magas szintjének kezelése érdekében, az 
ifjúsági kezdeményezések új területének bevezetésére kerül sor, feltéve hogy a 2014–2020 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretből sikerül finanszírozást biztosítani e 
célkitűzés számára.

Módosítás 271
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
előirányzatot a kiadások fokozott 
ellenőrzését biztosítva igénybe veheti a 
technikai és/vagy adminisztratív 
segítségnyújtást céljára, különösen az 
ellenőrzés, a fordítási tevékenység 
kihelyezése, a szakértői ülések, és a 
Bizottság és a kedvezményezettek 
kölcsönös érdekét szolgáló tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységek esetében. 
Az ilyen előirányzatokat korlátozni és 
maximálni kell.

Or. fr

Módosítás 272
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi típusú fellépések 
finanszírozhatók a program keretében:

Az alábbi típusú fellépések 
finanszírozhatók a Progress terület
keretében, annak alkalmazási területén 
belül:

Or. fr

Módosítás 273
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Adatok és statisztikák gyűjtése, valamint 
közös módszertanok, osztályozások, 
mutatók és referenciaértékek kifejlesztése;

a) Adatok és statisztikák gyűjtése, valamint 
osztályozások, mutatók és 
referenciaértékek kifejlesztése;

Or. it

Módosítás 274
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) értékelések és hatásvizsgálatok; c) független értékelések, és a
hatásvizsgálatok – többek között 
magánszervezetek általi elvégzésének –
előmozdítása;

Or. fr

Módosítás 275
Konstantinos Poupakis
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) értékelések és hatásvizsgálatok; c) értékelések és hatásvizsgálatok, 
valamint az intézkedések 
hatékonyságának a foglalkoztatáshoz, a 
társadalmi kohézióhoz és fejlődéshez 
kapcsolódóan kitűzött céljaik alapján 
történő mérése;

Or. el

Módosítás 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a végrehajtott politikák 
legkiszolgáltatottabb csoportokra 
gyakorolt hatásának nyomon követése;

Or. en

Módosítás 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a végrehajtott politikák hatásának 
nyomon követése a munkakörülmények 
javítása szempontjából;

Or. en
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Módosítás 278
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) konkrét és innovatív fellépések a 
foglalkoztatás, a társadalmi kirekesztés, a 
leginkább rászorulók esetében az 
egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés, 
a munkakörülmények és a szociális ügyek 
területén;

Or. fr

Módosítás 279
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) információcsere a jó gyakorlatokról, az 
innovatív megközelítésekről és 
tapasztalatokról és azok terjesztése, 
szakértői értékelések, összehasonlító 
teljesítményértékelés és kölcsönös tanulás 
európai szinten;

a) információcsere a jó gyakorlatokról, az 
innovatív megközelítésekről és 
tapasztalatokról és azok terjesztése, 
szakértői értékelések, összehasonlító 
teljesítményértékelés és kölcsönös tanulás 
európai szinten annak érdekében, hogy a
foglalkoztatási stratégiák támogatásának 
elérése során megvalósítsák a társadalmi 
kirekesztés és szegénység elleni 
küzdelmet;

Or. de

Módosítás 280
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 281
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) gyakorlati jogi és politikai szakemberek 
és EURES-tanácsadók képzése;

törölve

Or. fr

Módosítás 282
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) gyakorlati jogi és politikai szakemberek 
és EURES-tanácsadók képzése;

c) jogi szakemberek és az EU társadalmi 
változás és innováció programjában 
tevőlegesen dolgozó személyek, különösen 
az EURES-tanácsadók képzése;

Or. de

Módosítás 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) gyakorlati jogi és politikai szakemberek 
és EURES-tanácsadók képzése;

c) gyakorlati jogi és politikai szakemberek,
EURES-tanácsadók és a határokon 
átnyúló EURES-partnerségek 
szereplőinek képzése;

Or. en

Módosítás 284
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) iránymutatások, jelentések és oktatási 
anyagok tervezetének elkészítése és 
közzétételük;

d) iránymutatások, jelentések és oktatási 
anyagok tervezetének elkészítése és 
közzétételük, valamint a Progress által 
támogatott fellépésekkel kapcsolatos 
tájékoztatási, kommunikációs és 
népszerűsítési tevékenységek;

Or. fr

Módosítás 285
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek;

törölve

Or. fr

Módosítás 286
Philippe Boulland
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az Európa területén letelepedett összes 
vállalkozás által önkéntesen 
alkalmazandó és a 16. cikkben 
meghatározott valamely szervezet által 
hasznosítható szociális kritériumok 
kidolgozása és terjesztése;

Or. fr

Módosítás 287
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az ismeretek és a megértés növelése a 
politikai döntéshozók és egyéb érdekelt 
felek körében olyan szakpolitikák 
kialakítását és végrehajtását illetően, 
amelyek előmozdítják a minőségi 
foglalkoztatást, a jó 
munkakörülményeket, a befogadó 
munkaerőpiacokat, a szociális védelmet és 
társadalmi integrációt, valamint a 
szegénység elleni küzdelmet.

Or. en

Módosítás 288
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a megelőzési kultúra elősegítése a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
terén, valamint a mentális és fizikai 
egészség előmozdítása a 
munkakörnyezetben.

Or. en

Módosítás 289
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti közigazgatások és a 
tagállamok által kijelölt, a földrajzi 
mobilitásért felelős szakszolgálatok, 
valamint a mikrohitelnyújtók 
kapacitásának fejlesztése;

törölve

Or. fr

Módosítás 290
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti közigazgatások és a 
tagállamok által kijelölt, a földrajzi 
mobilitásért felelős szakszolgálatok, 
valamint a mikrohitelnyújtók 
kapacitásának fejlesztése;

b) a közigazgatások és a tagállamok által 
kijelölt, a földrajzi mobilitásért felelős 
szakszolgálatok, valamint a 
mikrohitelnyújtók és a szociális 
vállalkozások számára finanszírozást 
nyújtók kapacitásának fejlesztése;

Or. en
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Módosítás 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szociális partnerszervezetek, a nem 
kormányzati szervezetek és a szociális 
gazdaság szereplői kapacitásának 
fejlesztése;

Or. en

Módosítás 292
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szociális partnerszervezetek és a civil 
társadalmi szervezetek kapacitásának 
fejlesztése;

Or. en

Módosítás 293
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. fr

Módosítás 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) szakértői testületek, nemzeti, regionális 
és helyi hatóságok, civil társadalmi 
szervezetek és szociális partnerszervezetek, 
valamint foglalkoztatási szolgálatok 
európai szintű hálózatba szervezése és 
együttműködése;

Or. en

Módosítás 295
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A személyek Unión belüli mobilitását 
előmozdító intézkedések, különösen az 
álláskeresők és az állásajánlók 
közvetítéséhez szükséges többnyelvű 
digitális platform kialakítása, valamint 
célzott mobilitási programok az üres 
álláshelyek betöltésére a felismert 
munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, mint például a fiataloknak a 
segítése, annak tudatában, hogy a fiatalok 
földrajzi mobilitásának előmozdítása nem 
járulhat hozzá az olyan jelenségekhez, 
mint a nehézséggel küzdő tagállamokból a 
jobb gazdasági helyzetben lévő 
tagállamokba történő „agyelszívás”. 
Ennek esetén fennállna annak veszélye, 
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hogy a nehézségekkel küzdő 
tagállamoknak nem sikerül kilábalniuk a 
válságból, ezért a földrajzi mobilitás nem 
lehet kizárólagos választási lehetőség a 
fiatalok számára, ehelyett inkább ki kell 
egészítenie a fiatalok származás szerinti 
tagállamában rendelkezésre álló 
foglalkoztatási lehetőségeket.

Or. it

Módosítás 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A személyek Unión belüli, szabadon 
választott mobilitását előmozdító, valamint 
a költözés mellett döntő polgárok számára 
a mobilitás akadályainak felszámolására 
irányuló intézkedések:

a) a munkakeresők, a mozgó 
munkavállalók, a határ menti ingázók és 
érdekképviseleti szervezeteik, valamint a 
munkáltatók számára biztosított 
tájékoztatás és tanácsadás; a határokon 
átnyúló előnyöket szolgáltatók képzése;
b) az álláskeresők és az állásajánlók 
közvetítéséhez szükséges többnyelvű 
digitális platform előmozdítása, valamint 
célzott mobilitási programok az üres 
álláshelyek betöltésére a felismert 
munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, mint például a fiataloknak a 
segítése.
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Or. en

Módosítás 297
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Az EURES terület keretében az alábbi 
típusú fellépések finanszírozhatók:

Or. fr

Módosítás 298
Thomas Mann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 299
Philippe Boulland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a személyek Unión belüli mobilitását 
előmozdító intézkedések, különösen az 
állásajánlatok és az állásra benyújtott 
pályázatok közvetítéséhez szükséges 
többnyelvű digitális platform kialakítása, 
valamint célzott mobilitási programok az 
üres álláshelyek betöltésére a felismert 
munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, például a fiatalok és az első 
állásukat keresők segítése;

Or. fr

Módosítás 300
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jogi szakemberek és EURES politikai 
tanácsadók képzése;

Or. fr

Módosítás 301
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok által kijelölt, a célzott
földrajzi mobilitás előmozdításáért felelős 
nemzeti hatóságok és szakszolgálatok 
kapacitásának fejlesztése;

Or. fr

Módosítás 302
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 303
Ramona Nicole Mănescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az egyes szakterületeken képesítő 
szakmai tanfolyamokhoz való hozzáférés 
támogatására irányuló intézkedések 
annak érdekében, hogy hatékonyabb 
segítséget nyújtsanak a munkavállalók és 
munkanélküliek meghatározott 
csoportjainak.

Or. en
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Módosítás 304
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás terület keretében az alábbi 
típusú fellépések finanszírozhatók:

Or. fr

Módosítás 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A mikrofinanszírozás és a szociális 
vállalkozások támogatása, valamint azon 
személyek támogatása, akiknek nincs vagy 
nem megfelelő a hitelképessége, és akik 
esetében hiányoznak vagy nem 
megfelelőek a tőkeforrások, ezért pedig 
nem férnek hozzá hitelekhez, elsősorban 
az Unió éves költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló XXX/2012 
rendelet [új költségvetési rendelet] első 
részének VIII. címében meghatározott 
pénzügyi eszközök, valamint támogatások 
révén.

Or. en
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Módosítás 306
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 307
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamok által kijelölt, a 
mikrohitelnyújtók elismeréséért és 
előmozdításáért felelős hatóságok és 
nemzeti szakszolgálatok kapacitásának 
fejlesztése;

Or. fr

Módosítás 308
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A mikrovállalkozások és szociális 



AM\900457HU.doc 103/157 PE487.817v02-00

HU

vállalkozások pénzügyi eszközök révén 
történő támogatása annak érdekében, 
hogy szakképzést biztosítsanak a fiatalok 
és/vagy munkanélküliek részére.

Or. en

Módosítás 309
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A program támogatható tevékenységeit 
más uniós eszközökkel együtt is meg lehet 
valósítani, feltéve, hogy az ilyen közös 
fellépés mind a program, mind a többi 
érintett eszköz célkitűzéseinek megfelel. 
Annak érdekében, hogy a támogatások 
között ne legyenek átfedések, valamint 
közöttük biztosított legyen a szinergia, a 
program keretein belül elengedhetetlen az 
egyéb eszközök intervenciója (pl. ESZA, 
vagy ERFA) és a program közötti 
egyértelmű demarkációs vonalak 
bevezetése.

Or. pl

Módosítás 310
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 
vannak más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítik azokat, különösen az Európai 

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

Szociális Alap (ESZA), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
program, valamint a vállalkozások, 
valamint a kis- és középvállalkozások 
versenyképességére irányuló program 
keretében.

Or. en

Módosítás 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 312
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 
vannak más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítik azokat, különösen az Európai 
Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan 
területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a 
jogérvényesülés és az alapvető jogok, az 
oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a 
kutatás és innováció, a vállalkozás, az 
egészségügy, a bővítés és a külső 
kapcsolatok, valamint az általános 
gazdaságpolitika. The activities supported 
by the programme shall comply with 
Union and national law, including state aid 
rules.

1. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 
vannak más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítik azokat, különösen az Európai 
Szociális Alap (ESZA) keretében, és olyan 
területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a 
jogérvényesülés és az alapvető jogok, az 
oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a 
kutatás és innováció, a vállalkozás, az 
egészségügy, a bővítés és a külső 
kapcsolatok, valamint az általános 
gazdaságpolitika. A Bizottság garantálja, 
hogy a tagállamok az ESZA forrásaiból 
támogatják a mikrohitel végső 
kedvezményezettjeinek képzési és mentori 
programokat kínáló szervezeteket; 
továbbá arra ösztönzi a tagállamokat, 
hogy az ESZA forrásaiból nyújtsanak 
kamattámogatást az uniós mikrohitelben 
részesülőknek. The activities supported by 
the programme shall comply with Union 
and national law, including state aid rules.

Or. hu

Módosítás 313
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 
vannak más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítik azokat, különösen az Európai 
Szociális Alap (ESZA), a strukturális 
alapok, az ERFA, a kkv-kra irányuló 
különprogramok keretében és olyan 
területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a 
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kutatás és innováció, a vállalkozás, az 
egészségügy, a bővítés és a külső 
kapcsolatok, valamint az általános 
gazdaságpolitika. 

jogérvényesülés és az alapvető jogok, az 
oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a 
kutatás és innováció, a vállalkozás, az 
egészségügy, a bővítés és a külső 
kapcsolatok, valamint az általános 
gazdaságpolitika. 

Or. fr

Módosítás 314
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A program által támogatott 
tevékenységek megfelelnek az uniós és 
tagállami jogszabályoknak, köztük az 
állami támogatásra vonatkozó 

2. A program által támogatott 
tevékenységek megfelelnek az uniós és 
tagállami jogszabályoknak, köztük az 
állami támogatásra vonatkozó 
jogszabályoknak, valamint az ILO-
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jogszabályoknak. egyezményeknek.

Or. en

Módosítás 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A végrehajtott intézkedéseknek 
továbbá összhangban kell állniuk az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával és a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezménnyel.

Or. en

Módosítás 317
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A program keretében végrehajtott 
intézkedések eredményeiről megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani és terjeszteni kell 
hatásuk, fenntarthatóságuk és a hozzáadott 
uniós érték maximalizálása érdekében.

1. A program keretében végrehajtott 
intézkedések eredményeiről rendszeres és
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a 
polgárok, az EGSZB, a kkv-k képviselői, a 
szociális partnerek és az Európai 
Parlament részére, és azokat terjeszteni 
kell a hatásuk, fenntarthatóságuk és a 
hozzáadott uniós érték maximalizálása 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 318
Kinga Göncz
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A program keretében végrehajtott 
intézkedések eredményeiről megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani és terjeszteni kell 
hatásuk, fenntarthatóságuk és a hozzáadott 
uniós érték maximalizálása érdekében.

1. A program keretében végrehajtott 
intézkedések eredményeiről megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani és terjeszteni kell 
hatásuk, fenntarthatóságuk és a hozzáadott 
uniós érték maximalizálása érdekében.

Or. hu

Módosítás 319
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A program rendszeres nyomon követése, 
szakpolitikai és finanszírozási 
prioritásainak szükséges kiigazítása 
érdekében a Bizottság évente 
nyomonkövetési jelentéseket készít és küld 
az Európai Parlament és a Tanács, 
valamint tájékoztató jelleggel az RB és az 
EGSZB számára. E jelentéseknek
tartalmazniuk kell a program minőségi és 
számszerűsített eredményeit és azt, hogy 
milyen mértékben vették figyelembe a 
nemek közötti egyenlőségre és a 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
megfontolásokat, ideértve a 
hozzáférhetőség kérdéseit, a program 
tevékenységei során. A nagyobb 
átláthatóság biztosítása érdekében ezeket 
a jelentéseket közzé kell tenni és a 
nyilvánosság számára rendelkezésre kell 
bocsátani.

Or. fr
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Módosítás 320
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A program rendszeres nyomon követése, 
szakpolitikai és finanszírozási 
prioritásainak szükséges kiigazítása
érdekében a Bizottság 1 év elteltével 
előzetes nyomonkövetési jelentést dolgoz 
ki, azt követően pedig kétévente
nyomonkövetési jelentéseket készít és küld 
az Európai Parlament és a Tanács számára. 
E jelentéseknek tartalmazniuk kell a 
program eredményeit és azt, hogy milyen 
mértékben vették figyelembe a nemek 
közötti egyenlőségre és a 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
megfontolásokat, ideértve a 
hozzáférhetőség kérdéseit, a program 
tevékenységei során.

Or. en

Módosítás 321
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megfontolásokat, ideértve a 
hozzáférhetőség kérdéseit, a program 
tevékenységei során.

Or. hu

Módosítás 322
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A program félidős értékelését 2017. 
végéig kell elvégezni a célkitűzései 
teljesítésében elért eredmények felmérése, 
a forrásfelhasználás hatékonyságának 

1. A program félidős értékelését – a 26d. 
cikkben említett stratégiai tanácsadó 
testülettel együttműködésben – 2017
végéig kell elvégezni a célkitűzései 
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megállapítása és az uniós hozzáadott érték 
megállapítása érdekében.

teljesítésében elért eredmények felmérése, 
a forrásfelhasználás hatékonyságának 
megállapítása és az uniós hozzáadott érték 
megállapítása érdekében. A 26d. cikkben
említett stratégiai tanácsadó testület a 
teljes értékelési folyamatban 
közreműködik.

Or. en

Módosítás 324
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A program félidős értékelését legkésőbb
2017. végéig kell elvégezni a célkitűzései 
teljesítésében elért eredmények felmérése, 
a forrásfelhasználás hatékonyságának 
megállapítása és az uniós hozzáadott érték 
megállapítása érdekében. Az értékelés 
eredményei alapján a Bizottság 
javasolhatja a forrásoknak a 
programterületek közötti áthelyezését.

Or. pl

Módosítás 325
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Tematikus szakaszok és finanszírozás

1. A Progress terület támogatja az a), b) és 
c) pontokban felsorolt egy vagy több 
tematikus szakasz intézkedéseit. A 
program teljes időtartama alatt az 
előirányzatok 5. cikk (2) bekezdésének a) 
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pontjában említett különböző szakaszok 
közötti megoszlása az alábbi alsó 
határértékekhez igazodik:
a) foglalkoztatás, aminek keretében a 
szóban forgó szakaszhoz rendelt források 
legalább 10%-át a fiatalkori 
munkanélküliség elleni küzdelemre 
fordítják;
b) szociális védelem, társadalmi 
integráció, valamint a szegénység 
csökkentése és megelőzése: 50%;
c) munkakörülmények: 10%.
2. A három tematikus szakasz 
tevékenységein belül az 5. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett 
előirányzat legalább 25%-át a program 
teljes időtartama alatt szociális politikai 
kísérletekre fordítják.
3. A Bizottság a 26e. cikknek megfelelően 
felhatalmazást kap a program területein 
belül az egyes szakaszokra szánt források 
odaítélésére vonatkozó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság jogosult megállapítani az a) 
szakaszra szánt teljes előirányzat összegét, 
valamint legfeljebb 5%-kal növelni vagy 
csökkenteni az (1) bekezdésben említett b) 
és c) szakaszokhoz rendelt forrásokat, a 
Progress terület egyes részein fennálló 
egyedi igények és szakpolitikai prioritások 
megfelelő figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
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Tematikus szakaszok
A Progress terület többéves 
munkaprogramjának támogatnia kell az 
alábbi, egy vagy több tematikus szakasz 
intézkedéseit:
a) foglalkoztatás;
b) szociális védelem, társadalmi 
integráció, valamint a szegénység 
csökkentése és megelőzése;
c) munkakörülmények, valamint 
munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság;
Továbbá annak az alábbi horizontális 
prioritásokat is magában kell foglalnia:
a) szociális politikai kísérletek;
b) a fiatalkori munkanélküliség és a 
kirekesztés elleni küzdelem;
c) a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség 
előmozdítása;
d) a nemen, faji vagy etnikai 
hovatartozáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelem, valamint a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény alapján fennálló kötelezettség 
teljesítése;
e) a gyermekek jogainak és jólétének 
védelme.

Or. en

Módosítás 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben meghatározott általános A 4. cikkben meghatározott általános 



PE487.817v02-00 114/157 AM\900457HU.doc

HU

célkitűzéseken túlmenően a Progress 
terület egyedi célkitűzései a következők:

célkitűzéseken túlmenően a Progress 
terület egyedi célkitűzései az Európa 2020 
stratégia, a szegénység elleni küzdelem 
európai platformja és egyéb lényeges 
kiemelt kezdeményezések végrehajtásának 
támogatására, valamint a megerősített 
nyílt koordinációs módszerben való 
közreműködésre irányulnak. Az egyedi 
célkitűzések a következők:

Or. en

Módosítás 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jó minőségű összehasonlító elemzési 
tudásbázis kialakítása és terjesztése annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unió 
foglalkoztatási és szociális politikája és 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályai szilárd tényeken alapuljanak 
és tükrözzék az egyes tagállamok és egyéb 
résztvevő országok szükségleteit, 
kihívásait és körülményeit;

a) jó minőségű összehasonlító elemzési 
tudásbázis kialakítása és terjesztése annak 
biztosítása érdekében, hogy a
foglalkoztatás, a munkakörülmények, a 
szociális védelem, a társadalmi integráció, 
a megkülönböztetés és a többszörös 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
szegénység és a lakhatási kirekesztettség 
elleni küzdelem, a fiatalkori 
munkanélküliség és szegénység elleni 
küzdelem, a migránsok és etnikai 
kisebbségek körében tapasztalható 
szegénység, a gyermekszegénység és az 
energiaszegénység terén folytatott uniós 
politikák, valamint az e területekre
vonatkozó jogszabályok szilárd tényeken 
alapuljanak és tükrözzék az egyes 
tagállamok és egyéb résztvevő
országokban élő emberek szükségleteit,
szociális kihívásait és szociális
körülményeit;

Or. en
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Módosítás 329
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jó minőségű összehasonlító elemzési 
tudásbázis kialakítása és terjesztése annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unió 
foglalkoztatási és szociális politikája és 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályai szilárd tényeken alapuljanak 
és tükrözzék az egyes tagállamok és egyéb 
résztvevő országok szükségleteit, 
kihívásait és körülményeit;

a) jó minőségű összehasonlító elemzési 
tudásbázis kialakítása és terjesztése annak 
biztosítása érdekében, hogy a kirekesztés 
elleni küzdelem, a leginkább rászorulók 
egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférése, a foglalkoztatás terén az 
Unió szociális politikája és a
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályok meghatározott helyi, 
regionális vagy nemzeti tényeken 
alapuljanak és teljesen megfeleljenek az 
álláskeresők és/vagy a munkavállalók 
szükségleteinek, valamint az egyes 
tagállamok és egyéb résztvevő országok 
polgárai szükségleteinek, kihívásainak és 
körülményeinek;

Or. fr

Módosítás 330
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jó minőségű összehasonlító elemzési 
tudásbázis kialakítása és terjesztése annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unió 
foglalkoztatási és szociális politikája és 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályai szilárd tényeken alapuljanak 
és tükrözzék az egyes tagállamok és egyéb 
résztvevő országok szükségleteit, 
kihívásait és körülményeit;

a) jó minőségű összehasonlító elemzési 
tudásbázis kialakítása és terjesztése annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unió 
foglalkoztatási és szociális politikája és 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályai szilárd tényeken alapuljanak 
és eredményesen tükrözzék az egyes 
tagállamok és egyéb résztvevő országok 
szükségleteit, kihívásait és körülményeit;

Or. el
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Módosítás 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az eredményes és inkluzív 
információmegosztás, a kölcsönös tanulás 
és az Unió foglalkoztatási és szociális 
politikájával és munkakörülményekre 
vonatkozó jogszabályaival kapcsolatos
párbeszéd elősegítése uniós, nemzeti és 
nemzetközi szinten annak érdekében, hogy 
ez segítse a tagállamokat és egyéb 
résztvevő országokat politikáik kialakítása 
és az uniós jog végrehajtása során;

b) az eredményes és inkluzív 
információmegosztás, a kölcsönös tanulás 
és a párbeszéd elősegítése – az európai 
foglalkoztatási stratégia és a szociális 
védelem és társadalmi integráció területén 
megvalósuló nyílt koordinációs módszer 
keretében, valamint a szakosodott szervek 
– köztük a szociális partnerek és civil 
társadalmi szervezetek – közötti 
hálózatépítés révén a foglalkoztatás, a 
szociális védelem, a társadalmi integráció, 
a munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályok, a megkülönböztetés és a 
többszörös megkülönböztetés elleni 
küzdelem, a szegénység és a lakhatási 
kirekesztettség elleni küzdelem, a 
gyermekek jogainak és jólétének védelme, 
a fiatalkori munkanélküliség és 
szegénység elleni küzdelem, a migránsok 
integrációjának elősegítése és a 
menedékkérők helyzetének javítása 
területére vonatkozó uniós politikákról 
uniós, nemzeti és nemzetközi szinten 
annak érdekében, hogy ez segítse a 
tagállamokat és egyéb résztvevő 
országokat politikáik kialakítása és az 
uniós jog végrehajtása során;

Or. en

Módosítás 332
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az eredményes és inkluzív 
információmegosztás, a kölcsönös tanulás 
és az Unió foglalkoztatási és szociális 
politikájával és munkakörülményekre 
vonatkozó jogszabályaival kapcsolatos
párbeszéd elősegítése uniós, nemzeti és 
nemzetközi szinten annak érdekében, hogy 
ez segítse a tagállamokat és egyéb
résztvevő országokat politikáik kialakítása 
és az uniós jog végrehajtása során;

b) az elsősorban a foglalkoztatáshoz – és 
különösen az első munkahelyhez – való 
hozzáféréssel kapcsolatos innovatív 
fellépésekre vonatkozó eredményes és 
inkluzív információmegosztás, a kölcsönös 
tanulás és az Unió szociális politikájával, a 
kirekesztés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos párbeszéd, valamint a szociális 
szempontból legerényesebb európai 
vállalkozások számára egy címke 
bevezetésének fontosságával és a 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztató 
kampányok elősegítése uniós, nemzeti és 
nemzetközi szinten annak érdekében, hogy 
ez segítse a tagállamokat és egyéb 
résztvevő országokat politikáik kialakítása 
és az uniós jog végrehajtása során;

Or. fr

Módosítás 333
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az eredményes és inkluzív 
információmegosztás, a kölcsönös tanulás 
és az Unió foglalkoztatási és szociális 
politikájával és munkakörülményekre 
vonatkozó jogszabályaival kapcsolatos
párbeszéd elősegítése uniós, nemzeti és 
nemzetközi szinten annak érdekében, hogy 
ez segítse a tagállamokat és egyéb 
résztvevő országokat politikáik kialakítása 
és az uniós jog végrehajtása során;

b) az eredményes és inkluzív 
információmegosztás, a kölcsönös tanulás 
és a párbeszéd elősegítése – az európai 
foglalkoztatási stratégia és a szociális 
védelem és társadalmi integráció területén 
megvalósuló nyílt koordinációs módszer 
keretében, valamint a szakosodott szervek 
– köztük a szociális partnerek és civil 
társadalmi szervezetek – közötti 
hálózatépítés révén a foglalkoztatás, a 
munkakörülmények, a szociális védelem, 
a társadalmi integráció és a szegénység 
elleni küzdelem területére vonatkozó 
uniós politikákról, valamint az e 
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területekre vonatkozó jogszabályokról 
uniós, nemzeti és nemzetközi szinten 
annak érdekében, hogy ez segítse a 
tagállamokat és egyéb résztvevő 
országokat politikáik kialakítása és az 
uniós jog végrehajtása során;

Or. en

Módosítás 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az összes érintett szereplő aktív 
közreműködésének támogatása a már 
megállapított uniós prioritások – például 
az aktív befogadás, a megkülönböztetés és 
a többszörös megkülönböztetés elleni 
küzdelem, a hajléktalanság és a lakhatási 
kirekesztettség elleni küzdelem, a 
gyermekszegénység, az 
energiaszegénység, a fiatalkori szegénység 
és munkanélküliség, a migránsok körében 
tapasztalható szegénység, a menedékkérők 
és az etnikai kisebbségek helyzetének 
javítása, a 2010–2020 közötti időszakra 
vonatkozó európai fogyatékosságügyi 
stratégia megvalósítása, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény, a mentális 
egészségre vonatkozó közös cselekvési 
program és az egészség terén fennálló 
egyenlőtlenségekre vonatkozó közös 
cselekvési program végrehajtása –
nyomon követésében;

Or. en

Módosítás 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a megelőzési kultúra elősegítése a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
terén, valamint a mentális és fizikai 
egészség előmozdítása a 
munkakörnyezetben;

Or. en

Módosítás 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) pénzügyi támogatás nyújtása a politikai 
döntéshozók számára a szociális és 
munkaerő-piaci politikai reformok 
tesztelése érdekében; a fő szereplők 
társadalmi kísérletek megtervezéséhez és 
végrehajtásához szükséges kapacitásának 
kiépítése, valamint a vonatkozó tudásbázis 
és szakértelem elérhető tétele;

c) pénzügyi támogatás nyújtása a politikai 
döntéshozók számára az erőforrás-
hatékony és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságba, valamint a 
környezeti és szociális szempontból 
fenntartható fejlődésbe történő 
átmenethez szükséges munkahely-
teremtési potenciál és készségigények 
előrejelzése és kialakítása, a szociális és 
munkaerő-piaci politikák ennek 
megfelelően történő tesztelése, a 
munkahelyek és a szociális védelem 
minőségének javítására vonatkozó célok 
teljesítése céljából, a fő szereplők – e 
célkitűzésekhez és a társadalmi 
haladáshoz kapcsolódó – szociális 
politikai kísérletek megtervezéséhez és 
végrehajtásához szükséges kapacitásának 
kiépítése, valamint a vonatkozó tudásbázis 
és szakértelem elérhetővé tétele;

Or. en
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Módosítás 337
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) pénzügyi támogatás nyújtása a politikai 
döntéshozók számára a szociális és 
munkaerő-piaci politikai reformok 
tesztelése érdekében; a fő szereplők 
társadalmi kísérletek megtervezéséhez és 
végrehajtásához szükséges kapacitásának 
kiépítése, valamint a vonatkozó tudásbázis 
és szakértelem elérhető tétele;

c) pénzügyi támogatás nyújtása a nemzeti, 
regionális vagy helyi szereplők számára a 
szociális és munkaerő-piaci politikai 
reformok tesztelése érdekében; a fő 
szereplők társadalmi kísérletek 
megtervezéséhez és végrehajtásához 
szükséges kapacitásának kiépítése, 
valamint a vonatkozó tudásbázis és 
szakértelem elérhető tétele;

Or. fr

Módosítás 338
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) pénzügyi támogatás nyújtása az uniós és 
nemzeti szervezeteknek az Unió 
foglalkoztatási és szociális politikája és 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályai kialakításához,
előmozdításához és támogatásához 
szükséges kapacitásaik növelése érdekében

d) pénzügyi támogatás nyújtása az uniós és 
nemzeti, regionális vagy helyi
szervezeteknek az innovatív társadalmi 
kísérletek kialakításához, az Unió 
foglalkoztatási és szociális politikája, a 
kirekesztés elleni küzdelem és a
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályok előmozdításához és 
támogatásához szükséges kapacitásaik 
növelése érdekében.

Or. fr

Módosítás 339
Jutta Steinruck
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) pénzügyi támogatás nyújtása az uniós és 
nemzeti szervezeteknek az Unió 
foglalkoztatási és szociális politikája és 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályai kialakításához, 
előmozdításához és támogatásához 
szükséges kapacitásaik növelése 
érdekében.

d) pénzügyi támogatás nyújtása a
szervezeteknek minden szinten, a 
foglalkoztatás, a munkakörülmények, a 
szociális védelem, a társadalmi integráció 
és a szegénység elleni küzdelem terén az 
uniós politikák, valamint az említett 
területekre vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásának kialakításához, 
előmozdításához és támogatásához 
szükséges kapacitásaik növelése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 340
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben meghatározott általános 
célkitűzéseken túlmenően a Progress 
területen az innováció és a társadalmi 
kísérlet a következőket foglalja magában:
a) olyan szociális címke létrehozása, 
amellyel azonosíthatók azok a 
vállalkozások, amelyek a minimális 
jogszabályi normáknál szigorúbb szociális 
kritériumok betartására törekszenek azzal 
a céllal, hogy olyan európai szociális 
modell felé haladjanak, amely jobb 
szociális védelmet kínál a 
munkavállalóknak és kielégíti a 
fogyasztók, valamint a szociális 
szempontból felelős vállalkozásokba 
befektetni kívánó pénzügyi szervezetek 
igényeit;
b) olyan finanszírozás bevezetése, amelyet 
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a kedvezményezettek „egyéni apportként” 
érvényesíthetnek a pénzügyi 
szervezeteknél;
c) a foglalkoztatási szolgáltatásokat és az 
azokhoz kapcsolódó összes szociális 
szolgáltatást magukban foglaló 
egyablakos ügyintézési pontok 
létrehozásának előmozdítása (nem 
kormányzati szervezetek, egyesületek, 
szociális partnerek stb.) mind szakmai 
területen (képzés, tanulás, átképzés stb.), 
mind a szociális területen (lakás, 
egészségügy, közlekedés stb.);
d) a távmunka előmozdítása;
e) a foglalkoztatási szolgálatokkal való 
szorosabb együttműködés érdekében a 
tanintézmények és képzési központok által 
tett összes kezdeményezés ösztönzése és 
támogatása annak érdekében, hogy a 
képzések igazodjanak a szakképzett 
munkaerő hiányával küzdő ágazatokhoz;
f) a valamely tevékenység megkezdéséhez 
szükséges eszközök megosztását lehetővé 
tevő inkubátorházak létrehozásának 
előmozdítása, és a vállalkozásalapítás 
megkönnyítésére szolgáló struktúrák 
elősegítése műszaki és pénzügyi 
támogatás, valamint szponzorálási 
lehetőség biztosításával;
g) a polgárok tájékoztatásának javítása az 
álláskeresés javítására szolgáló európai 
programok létezéséről;
h) kezdeményezések támogatása az 
álláskeresés és a munkanélküliek 
környezetének személyre szabott 
figyelembevétele érdekében (mobilitási 
támogatás, gépjárműkölcsönzés, 
jogosítvány megszerzésének támogatása, 
szociális védelem stb.);
i) a kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelem, többek között a leginkább 
rászorulók egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférésének biztosításával.
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Or. fr

Módosítás 341
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a foglalkoztatási szolgálatok; b) állami és magán foglalkoztatási 
szolgálatok;

Or. en

Módosítás 342
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. E program végrehajtása céljából a 
Bizottság együttműködést alakít ki a 
szociális területen működő 
alapítványokkal és európai 
ügynökségekkel, és biztosítja, hogy a 
program kiegészítse a Grundtvig- és a 
Léonardo-programot és azokkal koherens 
legyen.

Or. fr

Módosítás 343
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság együttműködhet a 
programban részt nem vevő harmadik 
országokkal. Az ilyen harmadik országok 
képviselői részt vehetnek olyan kölcsönös 
érdekű rendezvényeken (például 
konferenciákon, munkaértekezleteken és 
szemináriumokon), amelyeket a 
programban résztvevő országokban 
tartanak, és részvételük költségét a 
program fedezheti.

4. A Bizottság együttműködhet a 
programban részt nem vevő harmadik 
országokkal. Az ilyen harmadik országok 
képviselői részt vehetnek olyan kölcsönös 
érdekű rendezvényeken (például 
konferenciákon, munkaértekezleteken és 
szemináriumokon), amelyeket a 
programban résztvevő országokban 
tartanak, és részvételük költségét részben a 
program fedezheti.

Or. fr

Módosítás 344
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Tematikus szakaszok és finanszírozás
1. Az EURES terület keretében az a), b) és 
c) pontokban felsorolt egy vagy több 
tematikus szakasz intézkedéseinek 
támogatására kerül sor. A program teljes 
időtartama alatt az előirányzatoknak az 5. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
említett különböző szakaszok közötti 
megoszlása az alábbi alsó határértékekhez 
igazodik:
a) információs szolgáltatások, tanácsadás 
és állásközvetítés a mozgó munkavállalók 
és munkáltatók számára: 15%;
b) célzott mobilitási programok: 20%;
c) országok közötti, ágazati és határokon 
átnyúló együttműködés: 40%.
2. A Bizottság a 26e. cikknek megfelelően 
felhatalmazást kap a programterület egyes 
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szakaszainak biztosított források 
odaítélésére vonatkozó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság jogosult legfeljebb 5%-kal 
növelni vagy csökkenteni az (1) 
bekezdésben említett a), b) és c) 
szakaszokhoz rendelt forrásokat, az 
EURES terület egyes részein fennálló 
egyedi igények és szakpolitikai prioritások 
megfelelő figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Tematikus szakaszok

19a. cikk
Tematikus szakaszok
Az EURES terület az alábbi témákban 
végrehajtott intézkedéseket foglalja 
magában:
a) információs szolgáltatások, tanácsadás 
és állásközvetítés a mozgó munkavállalók 
és munkáltatók számára;
b) célzott mobilitási programok;
c) országok közötti, ágazati és határokon 
átnyúló együttműködés;
d) a tevékenységek és az elhelyezkedések 
értékelése több területet is felölelő 
szakaszként;
e) „Az első EURES-állásod” a fiatal 
álláskeresők számára.

Or. en
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Módosítás 346
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Annak biztosítása, hogy az 
álláslehetőségek, álláspályázatok és a 
kapcsolódó információk átláthatóak 
legyenek a potenciális pályázók és a 
munkaadók számára; ezt az információk 
országok közötti, régiók közötti és 
határokon átnyúló cseréjével és 
terjesztésével kell elérni szabványos 
átjárhatósági módok alkalmazásával;

a) Annak biztosítása, hogy az 
álláslehetőségekről és álláspályázatokról 
szóló tájékoztatások és tanácsadás, 
valamint a kapcsolódó információk, így 
például az élet- és munkakörülmények – a 
hatályos szociális jogszabályokat, 
munkajogot és kollektív szerződéseket is 
ideértve –, továbbá az új készségek 
elsajátításának lehetőségei átláthatóak 
legyenek a potenciális pályázók és a 
munkaadók számára; ezt az információk 
országok közötti, régiók közötti és 
határokon átnyúló cseréjével és 
terjesztésével kell elérni szabványos 
átjárhatósági módok alkalmazásával, 
valamint egyéni tanácsadással;

Or. en

Indokolás

A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet 12. cikkének 
(3) bekezdésében megállapított, az élet- és munkakörülményekre vonatkozó információk 
valószínűleg iránymutatással szolgálnak a más tagállamokból származó munkavállalók 
számára. Az ilyen jellegű információcsere kiterjedhet az új készségek elsajátításának más 
tagállamokban elérhető lehetőségeire is, amint azt az állásajánlatok és álláspályázatok 
közvetítéséről szóló (2003/8/EK) bizottsági határozat 2. cikke is kimondja.

Módosítás 347
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Annak biztosítása, hogy az 
álláslehetőségek, álláspályázatok és a 
kapcsolódó információk átláthatóak 
legyenek a potenciális pályázók és a 
munkaadók számára; ezt az információk 
országok közötti, régiók közötti és 
határokon átnyúló cseréjével és 
terjesztésével kell elérni szabványos 
átjárhatósági módok alkalmazásával;

a) Annak biztosítása, hogy az 
álláslehetőségek, álláspályázatok és a 
kapcsolódó információk átláthatóak 
legyenek a potenciális pályázók és a 
munkaadók számára; ezt az információk 
országok közötti, régiók közötti és 
határokon átnyúló cseréjével és 
terjesztésével kell elérni szabványos 
átjárhatósági módok alkalmazásával; 
annak biztosítása, hogy a célzott mobilitás 
nem gátolja a helyi foglalkoztatáshoz való 
hozzáférést, ami a munkaerőhiánnyal 
küzdő ágazatokban megfelelő képzéssel 
biztosítható;

Or. fr

Módosítás 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Annak biztosítása, hogy az 
álláslehetőségek, álláspályázatok és a 
kapcsolódó információk átláthatóak 
legyenek a potenciális pályázók és a 
munkaadók számára; ezt az információk 
országok közötti, régiók közötti és 
határokon átnyúló cseréjével és 
terjesztésével kell elérni szabványos 
átjárhatósági módok alkalmazásával;

a) Annak biztosítása, hogy az 
álláslehetőségek, álláspályázatok és a 
kapcsolódó információk átláthatóak 
legyenek a potenciális pályázók és a 
munkaadók számára, valamint mentorálás 
biztosítása a személyek, és különösen az 
alacsony képzettségűek munkaerő-piaci 
részvétele érdekében; ezt az információk 
országok közötti, régiók közötti és 
határokon átnyúló cseréjével és 
terjesztésével kell elérni szabványos 
átjárhatósági módok alkalmazásával;

Or. en
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Módosítás 349
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) munkaerő-felvételi és elhelyezkedési 
szolgáltatások kialakítása az állásajánlatok
és álláspályázatok európai szintű 
közvetítése révén; ennek magában kell 
foglalnia az elhelyezkedés minden fázisát a 
felvételre való előzetes felkészítéstől 
kezdve a felvétel utáni segítségnyújtásig a 
pályázó sikeres munkaerő-piaci 
integrációjának biztosítása érdekében; ide 
tartoznak a célzott mobilitási programok az 
üres álláshelyek betöltésére a felismert 
munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, mint például a fiataloknak a 
segítése.

b) a pályaválasztási tanácsadást és a 
képzést „egyablakos ügyintézés” 
formájában magukban foglaló munkaerő-
felvételi és elhelyezkedési szolgáltatások 
kialakítása az álláskeresők sajátos 
szükségleteinek kezelése, többek között a 
rájuk háruló adminisztratív eljárások 
megkönnyítése, továbbá a kompetenciák
állásajánlatokhoz és álláspályázatokhoz
képest meglévő, európai szintű 
megfelelőségének biztosítása érdekében; 
ennek magában kell foglalnia az 
elhelyezkedés minden fázisát a felvételre 
való előzetes felkészítéstől kezdve a 
felvétel utáni segítségnyújtásig a pályázó 
sikeres munkaerő-piaci integrációjának 
biztosítása érdekében; ide tartoznak a 
célzott mobilitási programok az üres 
álláshelyek betöltésére a felismert 
munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, mint például a fiataloknak a 
segítése. Ezek a munkaerő-felvételi és 
elhelyezkedési szolgáltatások különösen 
ügyelnek arra, hogy ne segítsék elő az 
agyelszívást.

Or. fr

Módosítás 350
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) munkaerő-felvételi és elhelyezkedési b) munkaerő-felvételi és fenntartható 
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szolgáltatások kialakítása az állásajánlatok 
és álláspályázatok európai szintű 
közvetítése révén; ennek magában kell 
foglalnia az elhelyezkedés minden fázisát a 
felvételre való előzetes felkészítéstől 
kezdve a felvétel utáni segítségnyújtásig a 
pályázó sikeres munkaerő-piaci 
integrációjának biztosítása érdekében; ide 
tartoznak a célzott mobilitási programok az 
üres álláshelyek betöltésére a felismert 
munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, mint például a fiataloknak a 
segítése.

foglalkoztatás céljából elhelyezkedési 
szolgáltatások kialakítása az állásajánlatok 
és álláspályázatok európai szintű 
közvetítése révén; ennek magában kell 
foglalnia az elhelyezkedés minden fázisát a 
felvételre való előzetes felkészítéstől 
kezdve a felvétel utáni segítségnyújtásig a 
pályázó sikeres munkaerő-piaci 
integrációjának biztosítása érdekében; ide 
tartoznak a célzott mobilitási programok az 
üres álláshelyek betöltésére a felismert 
munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, mint például a fiataloknak a 
segítése.

Or. en

Módosítás 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) célzott foglalkoztatási mobilitási 
program kialakítása transznacionális 
toborzáshoz és munkahelyek betöltéséhez 
annak érdekében, hogy elősegítsék a 
fiatalok számára az álláskeresést egy 
másik tagállamban („Az első EURES-
állásod” intézkedés) az állásajánlatok és 
álláspályázatok európai szintű közvetítése 
révén; ennek magában kell foglalnia az 
elhelyezkedés minden fázisát a felvételre 
való előzetes felkészítéstől kezdve a 
felvétel utáni segítségnyújtásig, a pályázó 
sikeres munkaerő-piaci integrációjának 
biztosítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 352
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Egyedi intézkedések

A 6. cikkben meghatározott 
intézkedéstípusok mellett az EURES 
terület egyedi intézkedései a következőket 
foglalhatják magukban:
a) határokon átnyúló partnerségek 
kialakítása, a határ menti térségek 
tekintetében illetékes szolgálatok kérésére; 
tanácsadási és tájékoztatási lehetőségek a 
mobilitási tapasztalatok megszerzése előtt, 
folyamán és után a munkakeresők, a 
mozgó munkavállalók – köztük a határ 
menti ingázók, az idénymunkások, a 
migráns munkavállalók és a kiküldött 
munkavállalók –, valamint a munkáltatók 
számára, a tisztességes feltételek mellett 
megvalósuló önkéntes földrajzi mobilitás 
előmozdítása érdekében; információs 
anyagok kidolgozása és terjesztése azzal a 
céllal, hogy tájékoztassák a 
munkakeresőket, mozgó munkavállalókat, 
munkáltatókat és EURES-tanácsadókat a 
munkajogról, a szociális biztonságról és a 
munkakörülményekről a határ menti 
régiókban és más tagállamokban;
b) célzott mobilitási programok 
kidolgozása és végrehajtása, a 
munkavállalók szabad mozgásával 
foglalkozó tanácsadó bizottsággal 
együttműködésben;
c) az EURES által elősegített 
tevékenységek és elhelyezkedések 
értékelése – minőségi és mennyiségi 
kritériumokat egyaránt figyelembe véve –, 
az egyes tagállamokban a belföldi és 
külföldi elhelyezkedésekre, uniós szinten 
pedig az elhelyezkedések összesített 
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adataira összpontosítva, ezáltal pedig 
figyelembe véve a változó munkaerő-piaci 
helyzeteket és a kapcsolódó mobilitási 
mintákat; mutatók kidolgozása a 
Bizottság, a tagállamok és a szociális 
partnerek közötti együttműködés 
keretében, a foglalkoztatás minőségének 
és a munkakörülményeknek az értékelése 
céljából az EURES-állások tekintetében.

Or. en

Módosítás 353
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Egyedi tevékenységek

A 6. cikk szerinti tevékenységtípusok 
mellett az EURES alprogram a következő 
egyedi tevékenységeket ölelheti fel:
a) határokon átnyúló együttműködés 
kialakítása; az álláskeresők és az 
állásajánlók közvetítéséhez szükséges 
többnyelvű digitális platform kialakítása; 
a méltányos alapokon nyugvó földrajzi 
mobilitás ösztönzése érdekében 
tanácsadási lehetőségek a mobilitási 
tapasztalatok előtt, alatt és után; 
tájékoztató anyagok készítése és 
terjesztése.

Or. de

Módosítás 354
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
20 b cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20b cikk
Mobilitási programok

(1) A célzott mobilitási programok 
vonatkozhatnak munkavállalók sajátos 
csoportjaira, bizonyos ágazatokra, 
foglalkozásokra, országokra vagy 
országcsoportokra, amennyiben 
felismerték ennek egyértelmű gazdasági 
szükségességét, és az uniós szintű 
munkaerő-felvétel hozzáadott értéket 
teremthet, például az olyan hiányszakmák 
vagy hiánypótló álláshelyek területén, 
amelyek esetében munkaerő-felvételi 
nehézségeket állapítottak meg. E 
programok tekintetében rendszeres 
konzultációkat kell folytatni a 
Munkavállalók Szabad Mozgásával 
Foglalkozó Tanácsadó Bizottsággal.
(2) A célzott mobilitási programoknak a 
„tisztességes mobilitás” elvén kell 
alapulniuk, maradéktalanul tiszteletben 
tartva az alkalmazandó munkaügyi 
normákat és jogszabályi rendelkezéseket. 
Ennek megfelelően a programoknak 
kollektív megállapodások és/vagy 
minimumbérek alapján minőségi 
foglalkoztatás keretében, tisztességes 
fizetés és biztonságos munkakörülmények 
szerinti elhelyezkedést kell biztosítaniuk.
(3) A munkakeresők és munkáltatók 
számára a célzott mobilitási programok 
keretében szolgáltatásokat nyújtó 
végrehajtó szervezeteket nyílt ajánlati 
felhívásban választják ki, amelyre olyan 
szolgáltatók pályázhatnak, amelyek 
elkötelezettséget vállalnak a tisztességes 
mobilitás elve iránt.
(4) Biztosítani kell a célzott mobilitási 
programok erőteljes összehangolását, 
valamint az alkalmazandó munkajog és 
munkaügyi normák maradéktalan 
tiszteletben tartását.
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Or. de

Módosítás 355
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
20 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20b. cikk
Az agyelszívás nyomon követése

A földrajzi mobilitás egyes tagállamokra 
vagy meghatározott gazdasági ágazatokra 
gyakorolt hátrányos hatásainak feltárása 
és megelőzése érdekében a Bizottság a 
492/2011/EU rendelet 12. cikkével 
összhangban rendszeresen nyomon követi 
a mobilitási tendenciákat, különösen a 
képzett munkavállalókat illetően. 
Amennyiben munkaerő-piaci torzulások 
jelentkeznek, a Bizottság fontolóra veszi 
az ilyen fejlemények ellensúlyozására 
irányuló javaslatok Európai 
Parlamentnek és Tanácsnak történő 
előterjesztésének lehetőségét.

Or. en

Módosítás 356
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a foglalkoztatási szolgálatok; b) állami és magán foglalkoztatási 
szolgálatok;

Or. en
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Módosítás 357
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális partnerszervezetek és más
érdekelt felek.

c) regionális és helyi hatóságok, a 
szociális partnerszervezetek, regionális és 
helyi szervezetek, valamint a határokon 
átnyúló partnerségekben részt vevő
érdekelt felek.

Or. de

Módosítás 358
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális partnerszervezetek és más 
érdekelt felek.

c) a szociális partnerszervezetek és az
érintett felek, a regionális és helyi 
hatóságokat is ideértve.

Or. en

Módosítás 359
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Tematikus szakaszok és finanszírozás

1. A mikrofinanszírozás és a szociális 
vállalkozás területének keretében az a) és 
b) pontokban felsorolt egy vagy több 
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szakasz intézkedéseinek támogatására 
kerül sor. A program teljes időtartama 
alatt az előirányzatok 5. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
különböző szakaszok közötti megoszlása 
az alábbi alsó határértékekhez igazodik:
a) mikrofinanszírozás a kiszolgáltatott 
csoportok és mikrovállalkozások számára: 
45%;
b) szociális vállalkozások: 45%.
2. A Bizottság a 26e. cikknek megfelelően 
felhatalmazást kap a programterület egyes 
szakaszainak biztosított források 
odaítélésére vonatkozó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság jogosult legfeljebb 5%-kal 
növelni vagy csökkenteni az (1) 
bekezdésben említett a) és b) szakaszokhoz 
rendelt forrásokat, a mikrofinanszírozás 
és a szociális vállalkozás területének egyes 
részein fennálló egyedi igények és 
szakpolitikai prioritások megfelelő 
figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 361
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 362
Philippe Boulland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) mikrovállalkozások létrehozásának és 
fejlesztésének elősegítése olyan 
mikrofinanszírozás segítségével, amelynek 
legnagyobb összege a gazdasági helyzettől 
függően növelhető;

Or. fr
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Módosítás 363
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mikrovállalkozások, különösen az a) 
pontban említett személyeket alkalmazók;

b) mikrovállalkozások, különösen a 
kiszolgáltatott személyeket alkalmazók, 
akik hátrányos munkaerő-piaci 
helyzetben vannak;

Or. en

Módosítás 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mikrovállalkozások, különösen az a) 
pontban említett személyeket alkalmazók;

b) mikrovállalkozások, különösen a 
szociális gazdaságban, valamint olyan 
mikrovállalkozások, amelyek az a) 
pontban említett személyeket 
alkalmaznak;

Or. en

Módosítás 365
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Olyan mikrofinanszírozás vagy 
finanszírozás bevezetése, amelyet a 
kedvezményezettek „egyéni apportként” 
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érvényesíthetnek a pénzügyi 
szervezeteknél;

Or. fr

Módosítás 366
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Mikrofinanszírozásban részesülő 
mikrovállalkozások elindításának és 
fejlesztésének támogatása, többek között 
kapcsolódó mentorálás és képzés 
biztosítása révén.

Or. en

Módosítás 367
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szociális vállalkozások fejlesztésének 
támogatása, különösen a finanszírozáshoz 
való hozzáférés elősegítése révén.

3. A szociális vállalkozások és az előre 
meghatározott ambiciózus szociális 
normák tiszteletben tartása érdekében tett 
folyamatos erőfeszítéseket elismerő 
címkével rendelkező vállalkozások
fejlesztésének támogatása, különösen a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
elősegítése révén.

Or. fr

Módosítás 368
Jutta Steinruck
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő jelleg biztosítása érdekében a 
Bizottság és a tagállamok saját hatásköri 
területeiken szorosan összehangolják 
ezeket az intézkedéseket a kohéziós 
politika keretében és nemzeti szinten 
végrehajtott intézkedésekkel. Ezen 
intézkedések célja, hogy ösztönözzék a 
finanszírozott kockázatmegosztási 
eszközök – így például a garanciák és 
ellengaranciák, valamint a tőke- és 
hitelfinanszírozás – biztosítását.

Or. en

Módosítás 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A kiegészítő jelleg biztosítása 
érdekében ezen intézkedéseket szorosan 
összehangolják a kohéziós politika 
keretében végrehajtott intézkedésekkel.

Or. en

Módosítás 370
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mikrofinanszírozás és a szociális (1) A mikrofinanszírozás és a szociális 
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vállalkozás területén való részvétel nyitva 
áll a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 16. cikk (1) bekezdésében említett 
országokban létrehozott és ott az 
alábbiakat szolgáltató állami és 
magánszervezetek előtt:

vállalkozás területén való részvétel nyitva 
áll a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 16. cikk (1) bekezdésében említett 
országokban létrehozott állami és 
magánszervezetek, valamint szociális 
vállalkozások és szervezetek előtt, amelyek 
ott az alábbiakat szolgáltatják:

Or. de

Módosítás 371
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) finanszírozás szociális vállalkozások 
számára.

b) finanszírozás szociális vállalkozások és 
az előre meghatározott ambiciózus 
szociális normák tiszteletben tartása 
érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket 
elismerő címkével rendelkező 
vállalkozások számára.

Or. fr

Módosítás 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A végső kedvezményezettek elérése és 
versenyképes és életképes 
mikrovállalkozások létrehozása érdekében 
az 1. bekezdés a) pontja szerinti 
tevékenységeket folytató állami és 
magánszervezeteknek szorosan együtt kell 
működniük a mikrohitel végső 
kedvezményezettjeit képviselő 
szervezetekkel és az ilyen végső 

2. A végső kedvezményezettek elérése és 
életképes mikrovállalkozások létrehozása 
érdekében az 1. bekezdés a) pontja szerinti 
tevékenységeket folytató állami és 
magánszervezeteknek szorosan együtt kell 
működniük a mikrohitel végső 
kedvezményezettjeit képviselő 
szervezetekkel – a civil társadalmi 
szervezeteket is ideértve – és az ilyen végső 
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kedvezményezettek számára mentorálási és 
oktatási programokat nyújtó 
szervezetekkel, különösen az ESZA 
támogatásban részesülőkkel.

kedvezményezettek számára mentorálási és 
oktatási programokat nyújtó 
szervezetekkel, különösen az ESZA 
támogatásban részesülőkkel.

Or. en

Módosítás 373
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 6. cikk (5) bekezdésében említett 
eszközök és támogatások végrehajtása 
érdekében a Bizottság megállapodásokat 
köthet az az Unió éves költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
XXX/2012 rendelet [2012. évi új 
költségvetési rendelet] 55. cikke (1) 
bekezdése b) pontjának iii) és iv) 
alpontjaiban felsorolt intézményekkel, és 
különösen az Európai Beruházási Bankkal 
és az Európai Beruházási Alappal. E 
megállapodások rendelkezései részletesen 
szabályozzák a pénzügyi intézményekre 
bízott feladatok végrehajtását, ideértve 
azokat a rendelkezéseket is, amelyek 
szerint biztosítaniuk kell a meglévő uniós 
vagy nemzeti pénzügyi eszközök 
kiegészítését és az azokkal való 
koordinációt, és a források tagállamok és 
egyéb résztvevő országok közötti 
kiegyensúlyozott elosztását. Egyes 
pénzügyi eszközöket – mint a 
kockázatmegosztási eszközöket, 
tőkeeszközöket és 
adósságinstrumentumokat – megfelelő 
befeketési eszközbe való befektetésen
keresztül is ki lehet adni.

1. A 6. cikk (5) bekezdésében említett 
eszközök és támogatások végrehajtása 
érdekében a Bizottság megállapodásokat 
köthet az Unió éves költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
XXX/2012 rendelet [2012. évi új 
költségvetési rendelet] 55. cikke (1) 
bekezdése b) pontjának iii) és iv) 
alpontjaiban felsorolt intézményekkel, és 
különösen az Európai Beruházási Bankkal 
és az Európai Beruházási Alappal. E 
megállapodások rendelkezései részletesen 
szabályozzák a pénzügyi intézményekre 
bízott feladatok végrehajtását, ideértve 
azokat a rendelkezéseket is, amelyek 
szerint biztosítaniuk kell a meglévő uniós 
vagy nemzeti pénzügyi eszközök 
kiegészítését és az azokkal való 
koordinációt, és a források tagállamok és 
egyéb résztvevő országok közötti 
kiegyensúlyozott elosztását. Egyes 
pénzügyi eszközök – mint a finanszírozott 
kockázatmegosztási eszközök, így például 
a garanciák és ellengaranciák, 
tőkeeszközök és adósságinstrumentumok
– szolgáltatása történhet pénzügyi 
intézetek által társfinanszírozott alapból, 
vagy a program forrásainak pénzügyi 
eszközzé – például garanciákká – történő 
közvetlen átváltásával.
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Or. en

Módosítás 374
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az alap kölcsönöket, 
kockázatmegosztási eszközöket és saját 
tőkét biztosít a közvetítő szervezeteknek 
és/vagy közvetlen finanszírozást a 
szociális vállalkozásoknak. A saját tőke 
biztosítható többek között megszerezhető 
tőkerészesedések, csendestársi 
részesedések, részvényesi kölcsönök, 
valamint a befektetőknek felajánlott 
különféle típusú tőkerészesedések egyes 
kombinációinak formájában.

Or. en

Módosítás 375
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az e terület keretében közvetlenül vagy 
közvetetten támogatott mikrohitelek 
feltételeinek – így például a 
kamatlábaknak – ésszerűnek és 
arányosnak kell lenniük, a hitelhez 
kapcsolódó mögöttes kockázatok és a 
tényleges költségek, valamint a 
hitelfelvevők számára a hitelek vonzereje 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 376
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nemzetközi pénzügyi intézmények és 
adott esetben az alapkezelők éves 
végrehajtási jelentéseket küldenek a 
Bizottság számára, amelyek leírják a 
támogatásban részesült tevékenységeket és 
azok pénzügyi végrehajtását, a 
finanszírozás és a beruházások elosztását 
és hozzáférhetőségét ágazatonként és 
kedvezményezett típusonként, az 
elfogadott és a visszautasított kérelmeket, 
az érintett állami és magánszervezetekkel 
kötött szerződéseket, a finanszírozott 
intézkedéseket és azok eredményeit, 
beleértve a társadalmi hatásokat, a 
munkahelyteremtést és a vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás fenntarthatóságát.

(1) A nemzetközi pénzügyi intézmények és 
adott esetben az alapkezelők éves 
végrehajtási jelentéseket küldenek a 
Bizottság és az Európai Parlament 
számára, amelyek leírják a támogatásban 
részesült tevékenységeket és azok 
pénzügyi végrehajtását, a finanszírozás és a 
beruházások elosztását és 
hozzáférhetőségét ágazatonként és 
kedvezményezett típusonként, az adott 
alprogramokra vonatkozó elfogadott és a 
visszautasított kérelmeket, az érintett 
állami és magánszervezetekkel kötött 
szerződéseket, a finanszírozott 
intézkedéseket és azok eredményeit, 
beleértve a társadalmi hatásokat, a 
munkahelyteremtést és a vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás fenntarthatóságát.

Or. de

Módosítás 377
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzetközi pénzügyi intézmények és 
adott esetben az alapkezelők éves 
végrehajtási jelentéseket küldenek a 
Bizottság számára, amelyek leírják a 
támogatásban részesült tevékenységeket és 
azok pénzügyi végrehajtását, a 
finanszírozás és a beruházások elosztását 
és hozzáférhetőségét ágazatonként és 
kedvezményezett típusonként, az 

1. A nemzetközi pénzügyi intézmények és 
adott esetben az alapkezelők éves 
végrehajtási jelentéseket küldenek a 
Bizottság számára, amelyek leírják a 
támogatásban részesült tevékenységeket és 
azok pénzügyi végrehajtását, a 
finanszírozás és a beruházások elosztását 
és hozzáférhetőségét ágazatonként és 
kedvezményezett típusonként, az 
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elfogadott és a visszautasított kérelmeket, 
az érintett állami és magánszervezetekkel 
kötött szerződéseket, a finanszírozott 
intézkedéseket és azok eredményeit, 
beleértve a társadalmi hatásokat, a 
munkahelyteremtést és a vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás fenntarthatóságát.

elfogadott és a visszautasított kérelmeket, 
az érintett állami és magánszervezetekkel 
kötött szerződéseket, a finanszírozott 
intézkedéseket és azok eredményeit, 
beleértve a társadalmi hatásokat, a 
munkahelyteremtést és a vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás fenntarthatóságát. 
Ezeket a jelentéseket a Bizottság 
tájékoztatás céljából rendszeresen 
megküldi az Európai Parlamentnek.

Or. fr

Módosítás 378
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. hu

Módosítás 379
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
III a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. fejezet (új)

Az ifjúsági kezdeményezések területe

Or. en

Módosítás 381
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
Tematikus szakaszok és finanszírozás

1. A 25 évnél fiatalabb személyekre 
irányuló ifjúsági kezdeményezések 
területének keretében az a), b) és c) 
pontokban felsorolt egy vagy több 
tematikus szakasz intézkedéseinek 
támogatására kerül sor. A program teljes 
időtartama alatt az előirányzatok 5. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
különböző szakaszok közötti megoszlása 
az alábbi alsó határértékekhez igazodik:
a) az iskolai lemorzsolódás megelőzése, 
különösen a képzésbe való visszatérés 
révén: 30%;
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b) a munkaerő-piaci igények 
szempontjából releváns készségek 
elsajátítása a munka, az oktatás és a 
képzés világának fokozott összekapcsolása 
érdekében: 20%;
c) az első munkatapasztalat és a 
munkahelyi képzések támogatása annak 
érdekében, hogy a fiatalok számára 
lehetőséget biztosítsanak egyrészt a 
releváns készségek, másrészt pedig a 
munkatapasztalat megszerzésére: 20%;
d) a szakmai gyakorlatok és szakmai 
képzések minősége: 20%.
2. A három tematikus szakasz 
tevékenységeinek keretében az 5. cikk (2)
bekezdésének a) pontjában említett 
előirányzatok legalább 25%-át a program 
teljes időtartama alatt szociális politikai 
kísérletekre kell fordítani.
3. A Bizottság a 26e. cikknek megfelelően 
felhatalmazást kap a programterület egyes 
szakaszainak biztosított források 
odaítélésére vonatkozó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság jogosult legfeljebb 5%-kal 
növelni vagy csökkenteni az (1) 
bekezdésben említett a), b) és c) 
szakaszokhoz rendelt forrásokat, az 
ifjúsági kezdeményezések területének 
egyes részein fennálló egyedi igények és 
szakpolitikai prioritások megfelelő 
figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
Tematikus szakaszok és finanszírozás

1. A 25 évnél fiatalabb személyekre 
irányuló ifjúsági kezdeményezések 
területének keretében az a), b) és c) 
pontokban felsorolt egy vagy több 
tematikus szakasz intézkedéseinek 
támogatására kerül sor. A program teljes 
időtartama alatt az előirányzatok 5. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
különböző szakaszok közötti megoszlása 
az alábbi alsó határértékekhez igazodik:
a) az iskolai lemorzsolódás megelőzése, 
különösen a képzésbe való visszatérés 
révén: 30%;
b) a munkaerő-piaci igények 
szempontjából releváns készségek 
elsajátítása a munka, az oktatás és a 
képzés világának fokozott összekapcsolása 
érdekében: 20%;
c) az első munkatapasztalat és a 
munkahelyi képzések támogatása annak 
érdekében, hogy a fiatalok számára 
lehetőséget biztosítsanak egyrészt a 
releváns készségek, másrészt pedig a 
munkatapasztalat megszerzésére: 20%;
d) a szakmai gyakorlatok és szakmai 
képzések minősége: 20%.

Or. en

Módosítás 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk (új)
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Tematikus szakaszok
A 25 évnél fiatalabb személyekre irányuló 
ifjúsági kezdeményezések területe az 
alábbi témákban végrehajtott 
intézkedéseket foglalja magában:
a) az iskolai lemorzsolódás megelőzése, 
különösen a képzésbe való visszatérés 
révén;
b) a munkaerő-piaci igények 
szempontjából releváns készségek 
elsajátítása a munka, az oktatás és a 
képzés világának fokozott összekapcsolása 
érdekében;
c) az első munkatapasztalat és a 
munkahelyi képzések támogatása annak 
érdekében, hogy a fiatalok számára 
lehetőséget biztosítsanak egyrészt a 
releváns készségek, másrészt pedig a 
munkatapasztalat megszerzésére;
d) munkaerő-piaci hozzáférés: (első) 
állásszerzés.

Or. en

Módosítás 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
26 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26b. cikk
Egyedi célkitűzések

A 4. cikkben meghatározott általános 
célkitűzéseken túlmenően az ifjúsági 
kezdeményezések területének egyedi 
célkitűzései a következők:
a) egyedi innovatív programok 
kialakításának támogatása a fiatalkori 
munkanélküliség elleni küzdelem, 
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valamint a fiatalok számára az oktatásból 
a tisztességes foglalkoztatásba való 
átmenet előmozdítása érdekében, 
különösen a hátrányos helyzetű 
térségekben, valamint azon régiókban, 
ahol kivételesen magas a fiatalkori 
munkanélküliség aránya; ezzel 
összefüggésben különös figyelmet kell 
fordítani a kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalokra, köztük a fiatal 
nőkre, azon fiatalokra, akik sem 
tanulmányokat nem folytatnak, sem 
munkával nem rendelkeznek, sem pedig 
képzésben nem vesznek részt (NEET), 
valamint az etnikai kisebbségekből 
származó fiatalokra, mindezen csoportok 
ugyanis többszörös megkülönböztetéssel 
szembesülhetnek;
b) a bevált gyakorlatok cseréjének és a 
kölcsönös tanulásnak a támogatása a 
fiatalkori munkanélküliség elleni 
küzdelem terén, ideértve egy ifjúsági 
garancia bevezetésének lehetőségét is, 
amely minden európai fiatal számára 
munkát, továbbtanulási lehetőséget vagy 
állásközpontú képzést kínálna legkésőbb 
négy hónappal azután, hogy 
tanulmányaikat befejezték vagy 
munkanélkülivé váltak; a szakmai 
gyakorlatok és szakmai képzések 
minőségének javítása, és az iskolai 
lemorzsolódás csökkentése;
c) pénzügyi támogatás biztosítása a 
politikai döntéshozók számára annak 
érdekében, hogy tesztelhessék a szociális 
és munkaerő-piaci politikák 
megközelítéseit, amelyek célja a fiatalkori 
munkanélküliség elleni küzdelem, az 
oktatásból a tisztességes foglalkoztatásba 
való átmenet elősegítése a fiatalok 
számára, a szakmai gyakorlatok és 
szakmai képzések minőségének javítása, 
az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
valamint a releváns ismeretek és szakmai 
tudás hozzáférhetővé tétele;
d) pénzügyi támogatás biztosítása az 
uniós, nemzeti és regionális szervezetek 
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számára annak érdekében, hogy 
növelhessék az olyan tevékenységek 
kidolgozására, előmozdítására és 
támogatására irányuló képességüket, 
amelyek célja a fiatalkori 
munkanélküliség elleni küzdelem, az 
oktatásból a tisztességes foglalkoztatásba 
való átmenet előmozdítása a fiatalok 
számára, a szakmai gyakorlatok és 
szakmai képzések minőségének javítása, 
az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
valamint a releváns ismeretek és szakmai 
tudás hozzáférhetővé tétele.

Or. en

Módosítás 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
26 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26b. cikk (új)
Egyedi célkitűzések

A 4. cikkben meghatározott általános 
célkitűzéseken túlmenően az ifjúsági 
kezdeményezések területének egyedi 
célkitűzései a következők:
a) egyedi innovatív programok 
kialakításának támogatása a fiatalkori 
munkanélküliség elleni küzdelem, 
valamint a fiatalok számára az oktatásból 
a tisztességes foglalkoztatásba való 
átmenet előmozdítása érdekében, 
különösen a hátrányos helyzetű 
térségekben, valamint azon régiókban, 
ahol kivételesen magas a fiatalkori 
munkanélküliség aránya; ezzel 
összefüggésben különös figyelmet kell 
fordítani a kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalokra, köztük a fiatal 
nőkre, továbbá azon fiatalokra, akik sem 
tanulmányokat nem folytatnak, sem 
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munkával nem rendelkeznek, sem pedig 
képzésben nem vesznek részt (NEET), 
valamint az etnikai kisebbségekből 
származó fiatalokra, mindezen csoportok 
ugyanis többszörös megkülönböztetéssel 
szembesülhetnek;
b) a bevált gyakorlatok cseréjének és a 
kölcsönös tanulásnak a támogatása a 
fiatalkori munkanélküliség elleni 
küzdelem, a szakmai gyakorlatok és 
szakmai képzések minőségének javítása, 
valamint az iskolai lemorzsolódás 
csökkentése terén, a meglévő projektek 
keretében a közreműködő országokban 
szerzett, bevált gyakorlatként értékelhető 
tapasztalatok cseréje révén;
c) pénzügyi támogatás biztosítása a 
politikai döntéshozók számára annak 
érdekében, hogy tesztelhessék a szociális 
és munkaerő-piaci politikák 
megközelítéseit, amelyek célja a fiatalkori 
munkanélküliség elleni küzdelem, az 
oktatásból a tisztességes foglalkoztatásba 
való átmenet elősegítése a fiatalok 
számára, a szakmai gyakorlatok és 
szakmai képzések minőségének javítása, 
az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
valamint a releváns ismeretek és szakmai 
tudás hozzáférhetővé tétele;
d) pénzügyi támogatás biztosítása az 
uniós, nemzeti és regionális 
szervezeteknek annak érdekében, hogy 
növelhessék olyan tevékenységek 
kidolgozására, előmozdítására és 
támogatására irányuló képességüket, 
amelyek célja a fiatalkori 
munkanélküliség elleni küzdelem, az 
oktatásból a tisztességes foglalkoztatásba 
való átmenet elősegítése a fiatalok 
számára, a szakmai gyakorlatok és 
szakmai képzések minőségének javítása, 
az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
valamint a releváns ismeretek és szakmai 
tudás hozzáférhetővé tétele.

Or. en



PE487.817v02-00 152/157 AM\900457HU.doc

HU

Módosítás 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
26 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26c. cikk
Közreműködés

1. Az ifjúsági kezdeményezések területén 
folytatott közreműködés az alábbi 
országok számára lehetséges:
a) a tagállamok;
b) az EFTA és az EGT tagországai, az 
EGT-megállapodásnak megfelelően;
c) a tagjelölt országok és potenciális 
tagjelölt országok, az ilyen országokkal az 
uniós programokban való 
közreműködésükről létrejött 
keretmegállapodásokban foglalt általános 
elveknek és általános feltételeknek 
megfelelően.
2. Az ifjúsági kezdeményezések területe 
valamennyi állami és/vagy magán szerv, 
szereplő és intézmény előtt nyitva áll, 
különös tekintettel az alábbiakra:
a) nemzeti, regionális és helyi hatóságok;
b) állami foglalkoztatási szolgálatok;
c) szociális partnerek;
d) ifjúsági szervezetek és egyéb nem 
kormányzati szervezetek valamennyi 
politikai szinten;
e) felsőoktatási intézmények és kutatási 
intézetek;
f) értékelési és hatásvizsgálati szakértők.
3. Az ifjúsági kezdeményezések 
területének megvalósítása érdekében a 
Bizottság együttműködést alakít ki a 16. 
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cikk (2a) bekezdésében említett uniós 
ügynökségekkel. A Bizottság továbbá 
együttműködést alakíthat ki a 16. cikk (3) 
bekezdésében említett nemzetközi 
szervezetekkel, valamint a programban 
részt nem vevő harmadik országokkal, a 
16. cikk (4) bekezdésében előírtak szerint.

Or. en

Módosítás 387
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
26 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26d. cikk
A program végrehajtása 

1. A Bizottság a 26e. cikknek megfelelően 
felhatalmazást kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy elfogadja a program 
többéves munkaterveit, amelyek 
meghatározzák a középtávú politikát és a 
finanszírozási prioritásokat.
2. A többéves munkatervek végrehajtása 
éves munkaprogramok révén valósul meg.
3. A többéves munkatervek és éves 
munkaprogramok a program valamennyi 
területét felölelik.

Or. en

Indokolás

A program három területe közötti szinergiák megerősítése, valamint az egyszerűsített 
végrehajtás elősegítése érdekében a tervezési szakasznak mindhárom területre ki kell 
terjednie. A végrehajtásra vonatkozó közös minimumkeret kialakítása a Parlament ellenőrzési 
jogát, illetve a tagállamok ellenőrzési jogát ugyancsak kiterjeszti mindhárom területre.



PE487.817v02-00 154/157 AM\900457HU.doc

HU

Módosítás 388
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
26 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26e. cikk
A Bizottság felhatalmazása

A Bizottság a 26f. cikknek megfelelően 
felhatalmazást kap a programterületek 
egyes szakaszainak biztosított források 
odaítélésére vonatkozó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, a 14a., 
19a., 21a. és 26a. cikkben foglaltak 
szerint, valamint a többéves munkatervek 
elfogadására, a 26d. cikkben foglaltak 
szerint.

Or. en

Módosítás 389
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
26 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26f. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit e cikk határozza meg.
2. A 26e. cikkben említett felhatalmazást a 
Bizottság hétéves időszakra és a program 
idejére kapja …- tól/től* kezdődően.
3. A 26a. cikkben említett felhatalmazást 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban leírt 
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felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy az ott megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
4. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását követően a Bizottság 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
5. A 26e. cikknek megfelelően elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az ellen sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emel kifogást az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak küldött értesítéstől számított 
két hónapon belül, vagy ha ezen időszak 
leteltét megelőzően az Európai Parlament 
és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ez 
az időszak az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbítható.
_______________
* HL – kérem, egészítse ki a rendelet 
hatálybalépésének időpontjával.

Or. en

Módosítás 390
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
26 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26g. cikk
Stratégiai tanácsadó testület

1. A Bizottság stratégiai tanácsadó 
testületet hoz létre, amelynek feladata, 
hogy – tanácsadói minőségben – tanácsot 
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adjon a Bizottságnak a program 
végrehajtásának irányításához, valamint 
annak nyomon követéséhez és 
értékeléséhez. Szükség esetén a tanácsadó 
testület a program bizonyos 
szempontjaival foglalkozó 
munkacsoportokat hozhat létre.
2. A stratégiai tanácsadó testület és a 
munkacsoportok elnökségét a Bizottság 
látja el, tagjai pedig a tagállamok és egyéb 
közreműködő országok, az Unió szintjén 
szerveződő és a program tevékenységeinek 
végrehajtásában közvetlenül vagy 
közvetve részt vevő szakszervezetek, 
munkáltatói szervezetek és civil 
társadalmi szervezetek képviselői.
3. A stratégiai tanácsadó testület és a 
munkacsoportok:
a) véleményezik a többéves munkatervek 
tervezetét;
b) véleményezik az éves munkaprogram-
tervezeteket;
c) tanácsot adnak a Bizottságnak a 
program nyomon követése és értékelése 
tekintetében, a 13., illetve 14. cikkben 
előírtaknak megfelelően.
4. A Bizottság a (3) bekezdésben említett 
kérdésektől eltérő ügyekben is 
konzultálhat a stratégiai tanácsadó 
testülettel.

Or. en

Módosítás 391
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
26 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26h. cikk
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A Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök

1. A 26d. cikkben említett éves 
munkaterveket a 26i. cikk (3) 
bekezdésében foglalt vizsgálati eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
2. A program végrehajtásához szükséges 
minden további intézkedést a 26i. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 392
Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
26 i cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26i. cikk
Bizottság

1. A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet 
szerinti bizottság.
2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.
3. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. en


