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PR_COD_COD_1am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által a Parlament és Tanács elé terjesztett javaslatra 
(COM(2011)0609),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
46. cikkének d) pontjára, 149. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 175. 
cikkének (3) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek 
(C7-0318/2011,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyv értelmében a svéd parlament által benyújtott, indokolással ellátott 
véleményre, amely azt hangsúlyozza, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll 
összhangban a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. február 23-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának ........-i véleményére,2

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, illetve a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményeire (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. hangsúlyozza, hogy a jogalkotási javaslatban feltüntetett pénzügyi keret jelzésértékűnek 
tekintendő, és végleges meghatározására csak azután kerül sor, hogy megállapodás 
született a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
tekintetében;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

                                               
1 HL ..... (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
2 HL ..... (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)
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4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Javaslat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETÉRE az Európai 
Unió társadalmi haladás és foglalkoztatás
programjáról, valamint a 283/2010/EU 
határozat módosításáról

Or. en

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az „Európa 2020 költségvetése” című 
bizottsági közleménynek 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 határozat, a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, az 1612/68/EGK rendelet 
állásajánlatok és álláspályázatok 
közvetítése tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 

(1) Az „Európa 2020 költségvetése” című 
bizottsági közleménynek 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 foglalkoztatás 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 határozat, a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, az 1612/68/EGK rendelet 
állásajánlatok és álláspályázatok 
közvetítése tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 
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2003/8/EK bizottsági határozat, és a 
foglalkoztatási és társadalmi befogadási 
célú európai Progress mikrofinanszírozási 
eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 
25-i 283/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat alapján végrehajtott 
tevékenységek folytatása és 
továbbfejlesztése érdekében (a 
továbbiakban: az eszköz) .

2003/8/EK bizottsági határozat, és a 
foglalkoztatási és társadalmi befogadási 
célú európai Progress mikrofinanszírozási 
eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 
25-i 283/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat alapján végrehajtott 
tevékenységek folytatása és 
továbbfejlesztése érdekében (a 
továbbiakban: az eszköz) .

Or. en

Módosítás 3
Irányelvre 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 
munkaerőpiacuk és szociális védelemre 
vonatkozó politikáik reformjában.
Ösztönöznie kell továbbá az állami, a 
magán- és a harmadik ágazat több államot 
érintő partnerségeit és hálózatba 

(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 
támogatnia kell a szociális innováció 
fokozását célzó intézkedéseket, válaszul a 
nem kielégített vagy nem elégségesen 
kielégített társadalmi szükségletekre a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelem, a színvonalas 
foglalkoztatás és a tisztességes munka 
előmozdítása, a megfelelő és 
szegénységmegelőző szociális védelem 
biztosítása, valamint a 
munkakörülmények javítása tekintetében,
megfelelően figyelembe véve a regionális 
és helyi hatóságok szerepét. Ösztönöznie 
kell továbbá az állami, a magán- és a 
harmadik ágazat több államot érintő 
partnerségeit és hálózatba szerveződését, 
valamint támogatnia kell bevonásukat a 
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szerveződését, valamint támogatnia kell 
bevonásukat a sürgető társadalmi 
szükségletek és kihívások kezelésére 
szolgáló új megközelítések kialakításába és 
megvalósításába.

sürgető társadalmi szükségletek és 
kihívások kezelésére szolgáló új 
megközelítések kialakításába és 
megvalósításába.

Or. en

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A programnak különösen támogatnia 
kell az innovatív megoldások és gyakorlat 
társadalompolitikai tapasztalatszerzés 
révén történő azonosítását, értékelését és 
továbbfejlesztését annak érdekében, hogy 
segítse a tagállamokat munkaerőpiacuk 
hatékonyságának növelésében, és szükség 
esetén a szociális védelemmel és az 
integrációval kapcsolatos politikájuk 
javításában. A társadalompolitikai 
tapasztalatszerzés a szociális innováció 
projektalapú helyszíni vizsgálatát jelenti. 
Ez lehetővé teszi a bizonyítékgyűjtést a 
szociális innováció megvalósíthatósága 
tekintetében. Hasonló ötletek 
megvalósítására szélesebb körben kell sort 
keríteni az Európai Szociális Alap, 
valamint egyéb források pénzügyi 
támogatása mellett. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a társadalompolitikai 
tapasztalatszerzés gyakran 3–5 évig tart, 
és rendkívül eltérő nagyságrendű 
résztvevőket mozgósít. Ahol felállítottak 
társadalompolitikai tapasztalatszerzéssel 
foglalkozó nemzeti tájékoztató 
központokat, ott egyablakos rendszerben 
működnek minden érdekelt fél számára, 
valamint hálózatok és partnerségek 
létrehozását és fenntartását támogatják.

Or. en
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Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az Európa 2020 stratégiával 
összhangban a programnak egységes 
megközelítést kell alkalmaznia a
színvonalas foglalkoztatás elősegítése és a 
társadalmi kirekesztés és szegénység elleni 
küzdelem során. A végrehajtását 
racionalizálni és egyszerűsíteni kell, 
mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, 
amelyek többek között tartalmazzák az 
általános célkitűzéseket, a fellépések 
típusait, a nyomonkövetési és értékelési 
szabályozásokat. A programnak az 
egyértelmű EU hozzáadott értékkel 
rendelkező projekteket kell előtérbe 
helyeznie. Egyformán támogatást kell 
nyújtania a kis, közepes és nagy méretű 
projektek számára. A kritikus tömeg 
elérése és az igazgatási teher csökkentése 
érdekében a programnak – amellett, hogy 
hozzáférést biztosít az érdekelt felek, 
például kis méretű nem kormányzati 
szervezetek számára – támogatnia kell 
hálózatok és partnerségek létrehozását és 
fenntartását. 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 az Európai Parlament és
a Tanács által közösen kialakított politikai 
prioritásoknak megfelelően.
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Or. en

Módosítás 6
Irányelvre 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
foglalkoztatás, a szociális védelem és a 
társadalmi befogadás terén 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, és ezáltal új 
politikák kialakítását idézi elő.

Or. en

Módosítás 7
Irányelvre 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 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 céljainak elérését szolgáló 
valamennyi fellépésbe . A különböző 
szintű civil társadalmi szervezeteknek 
szintén lehetőséget kell adni arra, hogy
fontos szerepüket betölthessék a program 
célkitűzéseinek elérésében. A szociális 
partnereknek és a civil társadalmi 
szervezeteknek ezért részt kell venniük az 
új politikák kialakításában, értékelésében, 
helyszíni vizsgálatában és terjesztésében.
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Magas színvonalú partnerségeket kell 
kovácsolni minden politikai szinten. A 
partnerség elvét meg kell erősíteni, és 
vezérelvként ki kell terjeszteni a program 
minden szakaszára.

Or. en

Módosítás 8
Irányelvre 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 
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.

(10) Az Unió a tisztességes munkaügyi 
normák nemcsak az uniós tagállamokban 
történő, hanem 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)
és az ENSZ más érintett testületeivel, az 
Európa Tanáccsal és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel
(OECD) a program olyan módon történő 
végrehajtása érdekében, amely figyelembe 
veszi ezen szervezetek szerepét.
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Or. en

Módosítás 9
Irányelvre 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 
hozzájárulva az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseihez.

(11) Az EUMSZ 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 önkéntes
mobilitásának megkönnyítésével és 
támogatva a mobil munkavállalók és 
munkaadók számár nyújtott tanácsadási,
útmutatási és munkaerő-felvételi
szolgáltatásokat mind nemzeti, mind 
határokon átnyúló szinten, ezáltal 
hozzájárulva az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseihez. A Bizottság maga 
azonban semmilyen körülmények között 
sem cselekedhet munkaközvetítő 
szolgáltatóként.

Or. en

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A célzott mobilitási programok csak 
színvonalas – és kollektív megállapodások 
vagy minimumbérek alapján megfelelő és 
tisztességes bérezést és 
munkakörülményeket biztosító –
foglalkoztatást eredményező munkaerő-
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felvételi tevékenységeket támogathatnak..
Az EURES fő tevékenységeit – például a 
munkakeresőknek nyújtott tanácsadást és 
tájékoztatást, valamint az olyan 
projekteket, mint az EURES határokon 
átnyúló partnerségei – tovább kell 
fejleszteni. Mindezen kívül különös 
figyelmet kell fordítani a célzott földrajzi 
mobilitás lehetséges negatív hatásaira, 
tekintettel a képzett munkavállalókra, azaz 
az „agyelszívás” néven közismert 
problémára.

Or. en

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Az EURES határokon átnyúló 
partnerségek számos határövezetben 
fontos eszköz szerepét töltik be egy igazi 
európai munkaerő-piac kialakításában.
Minden egyes EURES határokon átnyúló 
partnerség legalább két tagállamot, vagy 
egy tagállamot és egy másik résztvevő 
országot von be, következésképpen 
egyértelműen horizontális természetű, és 
uniós szinten hozzáadott értéket teremt.
Az EURES határokon átnyúló 
partnerségeket ezért a továbbiakban is 
támogatásban kell részesíteni az Unió 
horizontális tevékenységein keresztül, 
amelyeket kiegészíthetnek nemzeti 
források vagy az Európai Szociális Alap.

Or. en

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) Az EURES tevékenységeinek 
értékelése során minőségi és mennyiségi 
kritériumokat kell számításba venni. Ezért 
a Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
szociális partnereknek közös mutatókat 
kell kidolgozniuk a foglalkoztatás és a 
munkakörülmények minőségének 
értékelésére az EURES munkák 
tekintetében. Mivel a munkavállalók egyik 
tagállamból történő eltávozása egy másik 
tagállamban a megjelenésüket jelenti – a 
munkaerő-piac mindig változó 
körülményeitől függően és a mobilitás 
lehetőségeivel összefüggésben –, ezért az 
értékelésnek nem csupán az egyes 
országok tekintetében kell a ki- és 
beáramlásokat vizsgálnia, hanem 
különösen összpontosítania kell az uniós 
szinten összesített számadatokra. Ezen 
kívül, a tanácsadás nem szükségszerűen 
vezet mérhető mobilitáshoz vagy 
munkahely-áthelyezésekhez.

Or. en

Módosítás 13
Irányelvre 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 

(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, a nők és a sérülékeny 
csoportok – igényének kielégítése 
érdekében, akik mikrovállalkozásokat 
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beindítani vagy fejleszteni akár 
önfoglalkoztatás keretében is, de nem 
jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az 
Európai Parlament és a Tanács létrehozta 
az eszközt.

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 14
Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Lehetőséget kell biztosítani a 
mikrovállalkozást indítani vagy 
továbbfejleszteni kívánók számára a 
támogatást mikrofinanszírozás 
formájában kísérő mentorálási és oktatási 
programokban való részvételt.

Or. en

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 16
Irányelvre 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, 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. Az 
uniós fellépésnek a mikrofinanszírozásra 
és a szociális vállalkozásokra vonatkozó 
pénzügyi eszközök tagállamok általi 
felhasználást kiegészítő jellegűnek kell 
lennie. A fellépések végrehajtásával 
megbízott intézményeknek hozzáadott 
értéket kell biztosítania, elkerülve az Unió 
forrásaiból történő kettős finanszírozást. 

Or. en

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Szerződés 8. és 10. cikke alapján a (18) Az EUSZ 3. cikkének (3) bekezdése, 
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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.

valamint az EUMSZ 8. cikke értelmében a 
programnak elő kell mozdítania a nők és
férfiak közötti egyenlőséget, a nemek 
közötti egyenlőség érvényre juttatása 
révén valamennyi tevékenysége során, 
adott esetben pedig a nők 
foglalkoztatásának és társadalmi 
befogadásának előmozdítására irányuló 
egyedi fellépés révén. Az EUMSZ 10. 
cikke alapján a programnak valamennyi 
tevékenységében támogatnia kell a 
megkülönböztetésmentesség 
érvényesítését. A nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a 
program tevékenységei során rendszeres 
monitoring és értékelés keretében kell 
foglalkozni.

Or. en

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A társadalmi haladás és 
foglalkoztatás közösségi programja (a 
Progress program)olyan szakaszokat 
tartalmazott –
„Megkülönböztetésmentesség és 
sokszínűség” és „Nemek közötti 
egyenlőség”, amelyeket a Jogok és 
Polgárság program keretei között is 
tovább kell folytatni és fejleszteni. Ezen 
túlmenően, a Progress program félidős 
felülvizsgálata hangsúlyozta, hogy több 
erőfeszítésre és új kezdeményezésekre van 
szükség az egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség tekintetében.
Rendkívül fontos tehát e szempontok éber 
figyelem előtt tartása a program által 
fedett valamennyi érdemleges 
kezdeményezés és fellépés során. Az 
egyenlőség és a 
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megkülönböztetésmentesség nem csak jogi 
kérdések, hanem alapvető kihívásokat 
jelentenek a társadalom számára. 

Or. en

Módosítás 19
Irányelvre 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) Az EUMSZ 9. cikke és az Európa 
2020 stratégia alapján a programnak hozzá
kell járulnia a minőségi foglalkoztatás
magas szintjének biztosításához, a 
megfelelő szociális biztonság
garantálásához, valamint a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés elleni
küzdelemhez.

Or. en

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A programnak ki kell egészítenie 
más uniós programokat, elismerve 
eközben, hogy minden eszköznek saját 
egyedi eljárása szerint kell működnie. A 
felhasználható összegek juttatásakor tehát 
nem kerülhet sor kettős finanszírozásra. A 
cél az uniós finanszírozás hozzáadott 
értékének és lényeges hatásának 
biztosítása, ezért szoros szinergiákat kell 
teremteni a program, más uniós 
programok és a strukturális alapok, 
különösen az Európai Szociális Alap 
között. 
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Or. en

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy a 
nagyközönséghez szóló kommunikáció 
hatékonyabb legyen és a Bizottság 
kezdeményezte kommunikációs fellépések 
között erősebb szinergia jöjjön létre, az e 
rendelet alapján az információs és 
kommunikációs tevékenységekre juttatott 
források hozzájárulnak majd az Európai 
Unió politikai prioritásairól szóló 
intézményi kommunikációhoz is, 
amennyiben azok e rendelet általános 
céljaihoz kapcsolódnak.

(20) Annak érdekében, hogy a 
nagyközönséghez szóló kommunikáció 
hatékonyabb legyen és a Bizottság 
kezdeményezte kommunikációs fellépések 
között erősebb szinergia jöjjön létre, az e 
rendelet alapján az információs és 
kommunikációs tevékenységekre juttatott 
források hozzájárulnak majd az Európai 
Unió politikai prioritásaira vonatkozó 
tájékoztatásnyújtáshoz is, amennyiben 
azok e rendelet általános céljaihoz 
kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A programot ellenőrzés és értékelés, 
adott esetben pedig kiigazítás és módosítás 
tárgyává kell tenni.

Or. en

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A megváltozott szükségletekre 
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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 
összhangban történő elfogadására, az 5%-
os tartalék felhasználásával a források 
elosztása tekintetében 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. 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. en

Módosítás 24
Irányelvre 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 25
Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés



PE483.795v01-00 22/73 PR\894606HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A program Progress területének 
intézkedéseivel kapcsolatos végrehajtási
hatáskört a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és a 
tanácsi rendeletnek megfelelően kell 
gyakorolni.

(25) Az e rendelet egységes feltételek 
mellett történő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságra
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és a 
tanácsi rendeletnek megfelelően kell 
gyakorolni.

Or. en

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A program végrehajtása, ellenőrzése 
és értékelése tekintetében a Bizottságot 
egy stratégiai tanácsadó testületnek kell 
segítenie, amelynek elnökségét a Bizottság 
adja, és amely a tagállamok és más 
résztvevő országok, valamint uniós szinten 
megszervezett, a program 
tevékenységeinek megvalósításában 
közvetlenül vagy közvetetten részt vevő 
szakszervezetek, munkaadói szervezetek és 
civil társadalmi szervezetek képviselőiből 
áll.

Or. en

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés 
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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
haladás és foglalkoztatás programját (a 
továbbiakban: a program), amelynek célja, 
hogy hozzájáruljon az Európa 2020 
stratégia, annak kiemelt céljai, élenjáró 
kezdeményezései és integrált 
iránymutatásai végrehajtásához, pénzügyi 
támogatást nyújtva az Európai Unió 
célkitűzéseinek megvalósításához a
minőségi foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítása, a megfelelő és tisztességes
szociális védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelem és a munkakörülmények javítása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 28
Irányelvre 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 
inkább szociális célkitűzések 
megvalósítása, semmint nyereség hozama 
a tulajdonosai, tagjai és az érintett felek 
számára. Piaci körülmények között 
működik, árukat termel és szolgáltatásokat 
nyújt vállalkozás alapú és innovatív 
módon, a z elért többleteket pedig szociális
célkitűzéseinek további előmozdítása 
érdekében főként újrabefektetésre 
fordítja. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti 
tevékenységében érintett felek bevonása 
révén.

Or. en
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Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) „Szociális innováció”: céljaik és 
eszközeik tekintetében egyaránt szociális 
természetű új beavatkozások, amelyek 
hatékonyabb, eredményesebb, 
fenntarthatóbb és/vagy igazságosabb 
válaszokat adnak azon társadalmi 
kihívásokra, amelyek megválaszolására 
még nem vagy nem elégségesen került sor 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
leküzdése, a magas színvonalú minőségi 
foglalkoztatás és a tisztességes munka 
előmozdítása tekintetében, megfelelő és a 
szegénység megelőzésére alkalmas 
szociális védelmet biztosítva és javítva a 
munkakörülményeket, ezáltal 
hozzájárulva a társadalmi haladáshoz.
A szociális innovációnak tényeken kell 
alapulnia, és javítania kell az élet és a 
munka minőségét. Megítélésének 
elsősorban nem gazdasági kritériumokon, 
hanem inkább azon a hozzáadott értéken 
kell alapulna, amellyel a társadalom 
egészét gyarapítja.

Or. en

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) „társadalompolitikai kísérletek”: a 
szociális innovációk projektalapú 
helyszíni vizsgálata annak érdekében, 
hogy bizonyítékok álljanak rendelkezésre 
hatékonyáguk és megvalósíthatóságuk 
tekintetében, mivel az ilyen projekteket 
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időben korlátozott módon, és mindenféle 
méretű, különféle szereplők bevonásával 
bonyolítják le.
A kísérletek eredményei segítenek majd 
annak megállapításában, hogy a szociális 
innovációk széleskörű bevezetésére 
szükség van-e, és ha igen, akkor milyen 
feltételek mellett. A társadalompolitikai 
kísérletek célja a kedvezményezettek 
életszínvonalának javítása testre szabott 
szolgáltatások vagy termékek révén. A 
kísérleti projekteket hosszú távon és 
fenntartható módon kell finanszírozni, 
azokat ellenőrizni és értékelni kell, és 
kialakításukba közvetlenül be kell vonni 
az érintett szereplőket és a 
kedvezményezetteket.

Or. en

Módosítás 31
Irányelvre 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 a foglalkoztatás, a 
munkakörülmények, a szociális védelem, 
a társadalmi befogadás és a szegénység 
leküzdése terén folytatott uniós politikák
kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon 
követéséhez és értékeléséhez, segíti az e 
területekre vonatkozó jogszabályozást, 
valamint előmozdítja a tényeken alapuló 
politikai döntéshozatalt és a társadalmi 
haladást, partnerséget alkotva a szociális 
partnerekkel, és együttműködve a civil 
társadalmi szervezetekkel és az állami 
szervekkel;

Or. en
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Módosítás 32
Irányelvre 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 a szociális 
partnerekkel és más érdekelt felekkel 
közösen végzett tevékenységeket, amelyek 
célja az információcsere és -terjesztés, 
illetve az együttműködés más formái –
például a határokon átnyúló partnerségek 
–kialakítása, valamint a munkakeresők, a 
mobil munkavállalók és a munkaadók 
számára biztosított tanácsadás és 
tájékoztatás annak érdekében, hogy 
előmozdítsa a munkavállalók tisztességes 
alapokon álló önkéntes földrajzi
mobilitását, és hozzá;

Or. en

Módosítás 33
Irányelvre 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 megkönnyíti a
potenciális vállalkozások hozzáférését a
finanszírozáshoz és növeli a 
rendelkezésükre álló finanszírozási 
forrásokat, különösen a munkanélküli, 
társadalmilag kirekesztett és sérülékeny 
személyek, valamint a meglévő 
mikrovállalkozások és szociális 
vállalkozások esetében.

Or. en
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Módosítás 34
Irányelvre 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, valamint a 26a.–
29. cikkekben rögzített, felhatalmazáson 
alapuló és végrehajtási hatásköröket és 
záró rendelkezéseket kell – értelemszerűen 
– alkalmazni az 1. cikk a), b) és c) 
pontjában meghatározott mindhárom 
területre, amelyek mindegyikére külön 
rendelkezések is vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 35
Irányelvre 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, a 
szociális partnerek, valamint a civil 
társadalmi szervezetek és az állami 
szervek körében a foglalkoztatás, a 
szociális védelem és a társadalmi 
befogadás, a szegénység leküzdése és a
munkakörülmények javítása területén
annak érdekében, hogy az Európa 2020 
stratégia célkitűzései 
megvalósulhassanak, és konkrét, 
összehangolt fellépésre kerüljön sor uniós 
és tagállami szinten egyaránt;

Or. en

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
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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 befogadás és a
magas szintű minőségi foglalkoztatás 
biztosítása, valamint szükség esetén a
politikai reform megkönnyítése érdekében, 
valamennyi mérvadó érintett szereplő –
közöttük nem kormányzati szervezetek és 
a szegénységgel és társadalmi 
kirekesztéssel küzdő személyek –
részvételével, továbbá a jó kormányzás, a
kölcsönös tanulás és a szociális innováció 
előmozdításával;

Or. en

Módosítás 37
Irányelvre 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, tisztességes 
alapokon álló földrajzi mobilitásának 
előmozdítása és a munkalehetőségek 
ösztönzése nyitott és mindenki számára 
hozzáférhető, színvonalas uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával;

Or. en

Módosítás 38
Irányelvre 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 

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

állásának és hozzáférhetőségének 
javításával a mikrovállalkozást indítani 
kívánó munkanélküli, társadalmilag 
kirekesztett és sérülékeny személyek, 
valamint a meglévő mikrovállalkozások 
számára, illetve a finanszírozás 
hozzáférhetőségének javítása a szociális 
vállalkozások számára

Or. en

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A szegénység és a társadalmi 
kirekesztés leküzdése szociális partnerek, 
nem kormányzati szervezetek és állami 
szervek tevékenységének támogatása 
révén, különös figyelmet szentelve a 
szociális innovációnak és a 
társadalompolitikai kísérleteknek; 

Or. en

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) A tagállamokban és más résztvevő 
országokban jellemző helyzet 
megismerésének és megértésének 
fokozása a politikák elemzése, értékelése 
és szigorú ellenőrzése révén. 

Or. en
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Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fenti célkitűzések megvalósítása során 
a program az alábbiakra is törekszik:

2. A fenti célkitűzések megvalósítása során 
a program:

Or. en

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 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 a nemek közötti egyenlőség 
érvényre juttatása és az ennek 
előmozdítására irányuló pozitív fellépés 
bevezetése révén, valamint a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés leküzdése;

Or. en

Módosítás 43
Irányelvre 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) a magas szintű minőségi foglalkoztatás
előmozdítása, a megfelelő és tisztességes
szociális védelem garantálása, valamint a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem.
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Or. en

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A partnerség elve

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
program eleget tegyen a 
kedvezményezettek szükségleteinek és 
elvárásainak, valamint a jó kormányzás, a 
kölcsönös tanulás és a szociális innováció 
előmozdítása céljával a Bizottság és a 
tagállamok a program teljes futamideje 
alatt a partnerség elvét alkalmazzák. E 
célból a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy a program 
tevékenységeinek megvalósításában 
közvetlenül vagy közvetetten részt vevő 
szociális partnerekkel és civil társadalmi 
szervezetekkel rendszeres konzultációt 
folytassanak, és bevonják azokat a 
program és annak területei kidolgozására, 
végrehajtására, ellenőrzésére és 
értékelésére vonatkozó döntéshozatalba.
Elégséges összegű pénzügyi forrást kell 
elkülöníteni a partnerség elvének 
hatékony alkalmazására, valamint a 
program tevékenységeinek 
megvalósításában közvetlenül vagy 
közvetetten részt vevő szociális partnerek 
és civil társadalmi szervezetek 
kapacitásának és szakértelmének 
biztosítására.

Or. en

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A program végrehajtásához szükséges 
pénzügyi elõirányzat a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti idõszakra
[1.006,10] millió EUR.

Or. en

Indokolás

A teljes pénzügyi keret 5%-kal nőtt, ami összhangban áll az EP „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért”című, 
2011. június 8-i állásfoglalásával (SURE-jelentés). A pénzügyi keret azonban jelzésértékűnek 
tekintendő, és végleges meghatározására csak azután kerül sor, hogy megállapodás született a 
többéves pénzügyi keret tekintetében.

Módosítás 46
Irányelvre 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) 56% a Progress terület számára, 
amelynek legalább 50%-át a szociális 
védelemre, a társadalmi befogadásra, 
valamint a szegénység csökkentésére és 
megelőzésére. és legalább 10%-át a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség elleni küzdelemre kell 
juttatni; az e területre vonatkozó 
költségvetés legalább 25%-át a társadalmi
kísérletek előmozdítására kell juttatni; a 
finanszírozást a kis, közepes és nagy 
méretű projektek számára egyaránt 
hozzáférhetővé kell tenni;

Or. en

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 15% az EURES terület számára; b) 19% az EURES terület számára, 
amelynek legalább 50%-át a célzott 
mobilitási programokra, legalább 20%-át 
határokon átnyúló partnerségekre, és 
legalább 15%-át az EURES személyi 
állományának képzésére és 
szakképesítésére kell fordítani;

Or. en

Módosítás 48
Irányelvre 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) 20% a mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozások terület számára, amelynek 
legalább 45%-át a mikrofinanszírozásra 
és legalább 45%-át a szociális 
vállalkozásokra kell fordítani;

Or. en

Módosítás 49
Irányelvre 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 5%-ot a Bizottság javaslata 
alapján az Európai Parlament és a 
Tanács által megállapított politikai 
prioritásoknak megfelelően kell évente 
felosztani a területek között.

Or. en
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Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottságot a 26.a cikkel 
összhangban jogkört kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, az 5%-
os tartalék felhasználásával a források 
elosztása tekintetében a program területei 
között, valamint az egyes területeken belül 
az egyes szakaszok között, éves alapon, a 
program által fedett területekre vonatkozó 
politikai prioritások figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 51
Irányelvre 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. Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
keret legfeljebb 2%-át a program 
végrehajtására fordítják, többek között a
technikai és/vagy adminisztratív
segítségnyújtással, a fordítással, a
pályázati felhívásokkal, a szakértői
ülésekkel, valamint a Bizottság és a 
kedvezményezettek kölcsönös érdekét 
szolgáló tájékoztatással kapcsolatos 
kiadások fedezésére.

Or. en

Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 pont – a alpont pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

minőségi, mind mennyiségi kritériumok 
figyelembe vételével –, valamint közös 
módszertanok, osztályozások, mutatók és 
referenciaértékek kifejlesztése,;

Or. en

Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont –b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) felmérések, tanulmányok, elemzések és 
jelentések, többek között szakértői 
hálózatok finanszírozásán keresztül;

b) felmérések, tanulmányok, elemzések és 
jelentések, többek között szakértői 
hálózatok finanszírozásán keresztül, 
valamint a tematikus prioritások szerinti 
szakértői háttér kialakítása;

Or. en

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont –– c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) értékelések és hatásvizsgálatok; c) minőségi és mennyiségi értékelések és 
hatásvizsgálatok, ideértve a jó gyakorlatok 
és a kísérletek rendes társadalompolitikai 
átültetéséhez szükséges fellépéseket is:,

Or. en

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A tagállamok és más résztvevő 
országok előrehaladásának ellenőrzése a 
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foglalkoztatás, a szociális védelem, a 
társadalmi befogadás és a szegénység 
leküzdése terén érvényes prioritások 
szempontjából, az Európa 2020 
célkitűzéseivel összhangban, továbbá a 
munkakörülmények javítása tekintetében;

Or. en

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a társadalmi kísérletek, mint az 
innovatív megoldások tesztelésére és 
értékelésére szolgáló módszerek 
kidolgozása és megvalósítása az utóbbiak 
továbbfejlesztése érdekében;

e) a társadalompolitikai kísérletek, mint az 
innovatív megoldások tesztelésére és 
értékelésére szolgáló módszerek 
kidolgozása és megvalósítása az utóbbiak 
továbbfejlesztése érdekében;

Or. en

Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a alpont

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) Célzott és stratégiai eszmecserék a
politikai döntéshozók és egyéb érintett 
szereplők között a jó gyakorlatokról, az 
innovatív megközelítésekről és 
tapasztalatokról és azok terjesztése, 
szakértői értékelések, összehasonlító 
teljesítményértékelés és kölcsönös tanulás 
európai szinten, az ismeretek gyarapítása 
és az uniós célkitűzések megvalósítása felé 
történő előrehaladás érdekében, a magas 
színvonalú minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása, megfelelő és tisztességes 
szociális védelem garantálása a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
leküzdése, valamint a munkakörülmények 
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javítása terén.

Or. en

Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Valamennyi érintett szereplő aktív 
elkötelezettségének támogatása a már 
kialakított uniós prioritások – például az 
aktív befogadás, továbbá a 
hajléktalansággal és a kilakoltatással, 
illetve a gyermekek, a migránsok és a 
nemzetiségi kisebbségek körében 
tapasztalható szegénységgel szembeni 
küzdelem –.nyomon követése mellett.

Or. en

Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti közigazgatások és a 
tagállamok által kijelölt, a földrajzi 

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

mobilitásért felelős szakszolgálatok
kapacitásának fejlesztése, valamint a 
mikrohitelnyújtók kapacitásának 
fejlesztése;

Or. en

Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A szociális partnerszervezetek 
kapacitásának fejlesztése;

Or. en

Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) Az EURES határokon átnyúló 
partnerségeinek kapacitásfejlesztése és 
működési költségei;

Or. en

Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d alpont

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, valamint állami
foglalkoztatási szolgálatok európai szintű 
hálózatba szervezése és együttműködése;

Or. en
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Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – e alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) európai szintű megfigyelő szervezetek 
finanszírozása;

e)  európai szintű régióközi és határokon 
átnyúló – többek között a kulcsfontosságú 
prioritásokkal foglalkozó – megfigyelő 
szervezetek finanszírozása;

Or. en

Módosítás 65
Irányelvre 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, tisztességes 
alapokon álló mobilitását előmozdító 
intézkedések

a) a munkakeresők, a mobil 
munkavállalók és a munkaadók számára 
biztosított tájékoztatás és tanácsadás;
b) Az álláskeresők és az állásajánlók 
közvetítéséhez szükséges többnyelvű 
digitális platform továbbfejlesztése, 
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 66
Irányelvre 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), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a
kutatásra és innovációra vonatkozó 
„Horizont 2020” program, a vállalkozások
és a kis- és középvállalkozások 
versenyképességét célzó program 
keretében, valamint a partnerség elvének 
alkalmazása és a szociális partnerek 
bevonása tekintetében.

Or. en

Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A program kiegészít más uniós 
programokat, elismerve eközben, hogy 
minden eszköznek saját egyedi eljárása 
szerint kell működnie. A támogatható 
költségek nem részesülhetnek kettős 
finanszírozásban, szoros szinergiákat kell 
teremteni a program, más uniós 
programok és a strukturális alapok, 
különösen az Európai Szociális Alap 
között.

Or. en
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Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tevékenységeknek összhangban kell 
lenniük más uniós jogi fellépésekkel, és ki 
kell egészíteniük azokat 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.

Or. en

Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a szakpolitikákkal, az 
eszközökkel és a program szempontjából 
fontos intézkedésekkel foglalkozó 
bizottságokkal létrehozza a szükséges 
kapcsolatokat annak biztosítása érdekében, 
hogy rendszeresen és megfelelő módon
tájékozódjanak a program végrehajtásának 
eredményeiről.

A Bizottság létrehozza a szükséges 
kapcsolatokat a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottsághal, a Szociális Védelmi 
Bizottsággal, a Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottsággal 
és a Munkavállalók Szabad Mozgásával 
Foglalkozó Tanácsadó Bizottsággal annak 
biztosítása érdekében, hogy rendszeresen 
és megfelelő módon konzultáljon velők, és 
tájékoztassa őket a program 
végrehajtásának eredményeiről.

A Bizottság a programot érintő 
politikákkal, eszközökkel és fellépésekkel 
foglalkozó más bizottságokat is 
tájékoztatja.
Ha szükséges, a Bizottság rendszeres és 
strukturált együttműködést alakít ki a 36d. 
cikkben említett stratégiai tanácsadó 
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testülettel, a 26f. cikkben említett 
bizottsággal és az egyéb érdemleges 
politikák, eszközök és fellépések 
ellenőrzésére létrehozott bizottságokkal.

Or. en

Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy a programmal 
kapcsolatos tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységek javítják a 
program Progress, EURES, illetve 
mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás 
területeinek láthatóságát, és közelebb 
hozzák azokat a polgárokhoz.

Or. en

Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kommunikációs tevékenységek az 
Európai Unió politikai prioritásairól szóló 
intézményi kommunikációhoz is 
hozzájárulnak, amennyiben kapcsolódnak 
e rendelet célkitűzéseihez.

2. A kommunikációs tevékenységek
tájékoztatást nyújtanak az Európai Unió 
politikai prioritásairól is, amennyiben azok
kapcsolódnak e rendelet általános
célkitűzéseihez.

Or. en

Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk
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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 minőségi és 
mennyiségi nyomonkövetési jelentéseket 
készít és küld az Európai Parlament és a 
Tanács számára. A jelentéseket 
tájékoztatás céljából megküldik az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
és a Régiók Bizottsága számára is. Az éves 
nyomonkövetési jelentések kiterjednek a 
program eredményeire, és tájékoztatást 
tartalmaznak a programterületek 
hatásáról és fenntarthatóságáról, ideértve 
adott esetben a támogatott időszak végéig 
támogatott, munkahelyhez juttatott 
és/vagy azt megtartó személyek, valamint 
az üzleti tevékenységüket fenntartó 
mikrovállalkozások számát, továbbá az 
Unió egyéb finanszírozási eszközeivel, 
különösen az Európai Szociális Alappal 
való összeegyeztethetőségre vonatkozó 
információkat is. Az éves nyomonkövetési
jelentéseknek ugyancsak tartalmazniuk 
kell, 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 73
Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ha az 1672/2006/EK határozat 19. 
cikke vagy a 283/2010/EU határozat 9. 
cikke szerint végzett bármely értékelés, 
illetve az e cikk (1) bekezdésében említett 
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értékelés komoly hiányosságokat állapít 
meg a program tekintetében, akkor a 
Bizottság fontolóra veszi, hogy a program 
megfelelő módosításait tartalmazó 
javaslatot terjesszen-e az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A Bizottság a program 2020 utánra 
történő meghosszabbítására vonatkozó 
bármely javaslat megtétele előtt értékelést
terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága elé a 
program koncepciójának a 2014 és 2020 
közötti időszakban tapasztalt erősségeiről 
és gyengeségeiről.

Or. en

Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
II cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges rendelkezések A program területeire vonatkozó
különleges rendelkezések

Or. en

Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14 a cikk
Tematikus szakaszok

A Progress terület az alábbi tematikus 
szakaszokat foglalja magában:
a) foglalkoztatás;
b) szociális védelem, társadalmi 
befogadás, valamint a szegénység 
csökkentése és megelőzése;
c) munkakörülmények;
d) társadalompolitikai tapasztalatszerzés, 
mint több területet felölelő szakasz.

Or. en

Módosítás 77
Irányelvre 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 befogadás 
és a szegénység elleni küzdelem 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 78
Irányelvre 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) a hálózatba szerveződött szakosodott 
szervek, közöttük a szociális partnerek 
között az európai foglalkoztatási stratégia 
és a koordináció nyitott módszere 
keretében a szociális védelem és a 
társadalmi befogadás tekintetében 
folytatott eredményes és inkluzív 
információmegosztás és párbeszéd –
amelynek tárgyát a foglalkoztatás, a
munkakörülmények, a szociális védelem, 
a társadalmi befogadás és a szegénység 
elleni küzdelem terén folytatott uniós 
politikák, valamint az e területekre
vonatkozó jogszabályok képezik –
elősegítése 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 79
Irányelvre 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 a szociális és 
munkaerő-piaci politikai reformok 
tesztelése érdekében, adott esetben a
megfelelő és tisztességes szociális védelem,
a társadalmi befogadás, a szegénység 
csökkentése, a magas szintű minőségi 
foglalkoztatás és a jobb 
munkakörülmények biztosítása, a fő 
szereplők társadalompolitikai kísérletek 
megtervezéséhez és végrehajtásához 
szükséges kapacitásának kiépítése, 
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valamint a vonatkozó tudásbázis és 
szakértelem elérhető tétele;

Or. en

Módosítás 80
Irányelvre 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, 
nemzeti és regionális szervezeteknek a 
foglalkoztatás, a munkakörülmények, a 
szociális védelem, a társadalmi befogadás 
és a szegénység elleni küzdelem terén 
folytatott uniós politikák kialakításához,
előmozdításához és támogatásához 
szükséges kapacitásaik növelése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a foglalkoztatási szolgálatok; b) állami foglalkoztatási szolgálatok;

Or. en

Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem kormányzati szervezetek,
különösen az uniós szintűek;

e) nem kormányzati szervezetek,
valamennyi politikai szinten;
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Or. en

Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a program 
végrehajtásának céljaira együttműködést 
létesít az Európai Képzési Alapítvánnyal, 
az Európai Szakképzés-fejlesztési 
Központtal,az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökséggel, valamint az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért Európai 
Alapítvánnyal.

Or. en

Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság együttműködhet nemzetközi 
szervezetekkel, különösen az Európa 
Tanáccsal, az OECD-vel, az ILO-val és a 
Világbankkal.

3. A Bizottság együttműködhet nemzetközi 
szervezetekkel, különösen az Európa 
Tanáccsal, az OECD-vel, az ILO-val és az 
ENSZ más testületeivel, valamint a 
Világbankkal.

Or. en

Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17 cikk törölve
A Bizottságra ruházott végrehajtási jogkör
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1. A Progress végrehajtásához szükséges 
és az alábbiakkal kapcsolatos 
intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni:
a) a középtávú politikát és finanszírozási 
prioritásokat meghatározó többéves 
munkaterveket;
b) az éves munkaterveket, beleértve a 
kedvezményezettek ajánlati felhívást 
követő kiválasztására vonatkozó 
kritériumokat.
2. A Progress terület végrehajtásához 
szükséges valamennyi további intézkedést 
a 18. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

(lásd a 26e. cikkhez fűzött módosítást)

Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18 cikk törölve
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

(lásd a 26f. cikkhez fűzött módosítást)
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Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19 cikk törölve
Átmeneti intézkedések
A 2014. január 1-je előtt az 1672/2006/EK 
határozat (3. cikkében említett 1., 2. és 3. 
pontja) alapján kezdeményezett 
intézkedések továbbra is annak a 
határozatnak a hatálya alá esnek. Az 
említett intézkedések tekintetében a 
határozat 13. cikkében említett bizottság 
helyébe az e rendelet 18. cikkében 
meghatározott bizottság lép.

Or. en

(lásd a 26g. cikkhez fűzött módosítást)

Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Tematikus szakaszok

Az EURES terület az alábbi tematikus 
szakaszokat foglalja magában:
a) tájékoztatási, tanácsadási és 
állásközvetítési szolgáltatások mobil 
munkavállalók és munkaadók számára;
b) célzott mobilitási programok
c) országok közötti, ágazati és határokon 
átnyúló együttműködés;
d) a tevékenységek és az elhelyezkedések 
értékelése, mint több területet felölelő 
szakasz.

Or. en
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Módosítás 89
Irányelvre 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
álláslehetőségekre, álláspályázatokra és
bármely kapcsolódó információra –
például az élet- és munkakörülményekre,
a szociális jogszabályozásra, a
munkajogra és a hatályos kollektív 
megállapodásokra, valamint az új 
készségek megszerzésének lehetőségeire –
vonatkozó tájékoztatás és tanácsadás 
átlátható legyen a potenciális pályázók és 
a munkaadók számára; ezt az információk 
országok közötti, régiók közötti és 
határokon átnyúló cseréjével és 
terjesztésével, valamint egyéni 
tanácsadással kell elérni;

Or. en

Módosítás 90
Irányelvre 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 

b) Munkaerő-felvételi és színvonalas
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 
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segítése. például a fiataloknak a segítése.

Or. en

Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Egyedi fellépések

A 6. cikkben meghatározott 
fellépéstípusok mellett az EURES terület 
keretében végrehajtható egyedi fellépések 
a következőket foglalhatják magukba:
a) határokon átnyúló partnerségek 
kialakítása; tanácsadási és tájékoztatási 
lehetőségek a mobilitási tapasztalatok 
megszerzése előtt, folyamán és után 
munkakeresők, mobil munkavállalók –
közöttük határokat átlépő munkavállalók, 
idénymunkások, migráns munkavállalók 
és kiküldött munkavállalók – , valamint 
munkaadók számára a tisztességes 
alapokon álló önkéntes földrajti mobilitás 
előmozdítása érdekében; tájékoztatási 
anyagok készítése és terjesztése 
munkakeresők, mobil munkavállalók, 
munkaadók és EURES-tanácsadók 
számára a határokon átnyúló régiókban 
és más tagállamokban érvényes 
munkajog, szociális biztonság és 
munkakörülmények tárgyban;
b) célzott mobilitási programok 
kidolgozása és végrehajtása, a 
Munkavállalók Szabad Mozgásával 
Foglalkozó Tanácsadó Bizottsággal 
együttműködve;
c) az EURES által megkönnyített 
tevékenységek és elhelyezkedések 
értékelése, minőségi és mennyiségi 
kritériumokat egyaránt tekintetbe véve, a 
figyelmet az elhelyezkedések külföldre 
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helyezésére vagy külföldi munkavállalók 
beáramlására fordítva az egyes 
tagállamok szerinti bontásban, valamint 
összesített adatokat szolgáltatva az 
elhelyezkedésekről uniós szinten, ezáltal 
figyelembe véve a munkaerő-piac változó 
körülményeit és a mobilitás ehhez 
kapcsolódó fejleményeit; közös mutatók 
kidolgozása a Bizottság, a tagállamok és a 
szociális partnerek közötti együttműködés 
keretében, a foglalkoztatás és a 
munkakörülmények minőségének 
értékelésére az EURES munkák 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 92
Irányelvre irányuló javaslat
20 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20b. cikk
Célzott 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 
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normákat és jogszabályi rendelkezéseket.
Ennek megfelelően a programoknak 
kollektív megállapodások és/vagy 
minimumbérek alapján színvonalas 
foglalkoztatás keretében, megfelelő, 
tisztességes fizetés és munkakörülmények 
szerinti elhelyezkedést kell biztosítaniuk.
3. A munkakeresők és munkaadók 
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 mellett.
4. Az ajánlati felhívás a 11. cikk 82) 
bekezdésében foglalt rendelkezések 
alapján meghatározzák a célzott 
mobilitási programok keretében kínált 
támogatási intézkedések típusát, és 
korlátozott pénzügyi támogatást 
tartalmaznak a munkakeresők és a 
munkaadók számára, amelyek a célzott 
mobilitási programok keretében nyújtott 
szolgáltatásokat elégítik ki. 
5. A munkaadók számára biztosított 
pénzügyi ösztönzőket az új alkalmazott 
beilleszkedésével és képzettségével 
kapcsolatos intézkedésekre kell 
felhasználni, az alkalmazottak számára 
biztosított pénzügyi ösztönzőket pedig az 
ideiglenes kiadások – például az utazási és 
szállásköltségek, nyelvtanfolyamok díjai –
fedezésére.
6. A Bizottság biztosítja a célzott 
mobilitási programok erőteljes 
összehangolását, valamint az 
alkalmazandó munkajog és munkaügyi 
normák maradéktalan tiszteletben 
tartását.

Or. en
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Módosítás 93
Irányelvre irányuló javaslat
20 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20c. cikk
Az agyelszívás nyomon követése

A földrajzi mobilitás egyes tagállamokra 
vagy meghatározott gazdasági ágazatokra 
gyakorolt negatív hatásainak felismerése 
és megelőzése érdekében a Bizottság 
rendszeresen nyomon követi a 
mobilitással kapcsolatos fejleményeket, 
különös tekintettel a képzett 
munkavállalókra. Amennyiben 
munkaerő-piaci torzulások jelentkeznek, a 
Bizottság megvizsgálja, hogy az ilyen 
fejleményekkel szemben foganatosítandó 
intézkedésekre vonatkozó javaslatot 
terjesszen-e az Európai Parlament és a 
Tanács elé.

Or. en

Módosítás 94
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az EURES terület nyitva áll valamennyi
állami és magánszervezet, szereplő és a 
tagállamok vagy a Bizottság által kijelölt 
intézmény előtt, amelyek teljesítik az 
EURES hálózatban való részvétel 
feltételeit a 2003/8/EK bizottsági határozat 
értelmében. Ilyen testületek és szervezetek 
különösen:

2. Az EURES terület nyitva áll valamennyi
szervezet, szereplő és a tagállamok vagy a 
Bizottság által kijelölt intézmény előtt, 
amelyek teljesítik az EURES hálózatban 
való részvétel feltételeit a 2003/8/EK 
bizottsági határozat értelmében. Ilyen 
testületek és szervezetek különösen:

Or. en
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Módosítás 95
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a foglalkoztatási szolgálatok; b) állami foglalkoztatási szolgálatok;

Or. en

Módosítás 96
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális partnerszervezetek és más 
érdekelt felek.

c) szociális partnerszervezetek;

Or. en

Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A regionális és helyi hatóságok, a 
szociális partnerszervezetek, valamint a 
határokon átnyúló partnerségben részt 
vevő egyéb regionális és helyi szervezetek.

Or. en

Módosítás 98
Irányelvre irányuló javaslat
21 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság akkreditációs ás 
nyomonkövetési rendszert hoz létre annak 
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biztosítása érdekében, hogy valamennyi 
résztvevő megfeleljen az EURES elveinek 
általában, és különösen a tisztességes 
mobilitás elvének.

Or. en

Módosítás 99
Irányelvre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Tematikus szakaszok

A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozások terület az alábbi tematikus 
szakaszokat foglalja magában:
a) mikrofinanszírozás sérülékeny 
csoportok és mikrovállalkozások számára;
b) szociális vállalkozások

Or. en

Módosítás 100
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) mikrovállalkozások – különösen a 
szociális gazdaságban működők – ,
valamint a hátrányos munkaerő-piaci 
helyzetben levő, sérülékeny személyeket 
alkalmazók;

Or. en
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Módosítás 101
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a)  a mikrofinanszírozásban részesülő, 
különösen nyomonkövetési és képzési 
kísérő programokat kínáló 
mikrovállalkozások létrehozása és 
továbbfejlesztése.

Or. en

Módosítás 102
Irányelvre 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 beruházási piac
fejlesztésének támogatása, és a 
finanszírozáshoz való hozzáférés
megkönnyítése, legfeljebb [EUR 500 000] 
euró sajáttőke, kvázi-sajáttőke, hiteleszköz 
és támogatás rendelkezésére bocsátása
révén olyan szociális vállalkozások 
számára, amelyek éves forgalma nem 
haladja meg az 50 millió eurót, vagy éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 
millió eurót, és .amelyek cégformája nem 
kollektív befektetési vállalkozás.

Or. en

Módosítás 103
Irányelvre irányuló javaslat
22 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikkben rögzített célkitűzések 
megvalósítása érdekében a Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a szociális 
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vállalkozások számára nyújtott 
mikrofinanszírozás és támogatás a 
minőségi foglalkoztatás magas szintjéhez 
és jó munkakörülményekhez adja 
hozzájárulását.

Or. en

Módosítás 104
Irányelvre irányuló javaslat
22 a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő jelleg biztosítása érdekében e 
fellépéseket szorosan össze kell hangolni a 
kohéziós politika keretében és nemzeti 
szinten foganatosított intézkedésekkel. E 
fellépések célja mindkét fél garanciákkal, 
ellengaranciákkal, tőkével és 
adósságfinanszírozással történő 
ellátásának ösztönzése.

Or. en

Módosítás 105
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A mikrofinanszírozás és a szociális 
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:

1. A mikrofinanszírozás és a szociális 
vállalkozás területén való részvétel nyitva 
áll a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a tagállamokban létrehozott és ott az 
alábbiakat szolgáltató állami és 
magánszervezetek előtt:

Or. en
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Módosítás 106
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mikrofinanszírozás egyének és 
mikrovállalkozások számára;

a) mikrofinanszírozás egyének és 
mikrovállalkozások számára; és/vagy

Or. en

Módosítás 107
Irányelvre irányuló javaslat
23 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság biztosítja, hogy a 
területhez a tagállamokban az állami 
szervek és magánszervezetek széles 
skálája megkülönböztetésmentesen 
hozzáférhessen.

Or. en

Módosítás 108
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttes fellépések kivételével a 
mikrofinanszírozás és a szociális 
vállalkozás területén odaítélt költségvetési 
előirányzat minden pénzügyi eszköz 
segítségével végrehajtott fellépés teljes 
költségét fedezi, beleértve a pénzügyi 
közvetítők felé történő fizetési 
kötelezettséget, mint például a garanciális 
veszteségeket, az uniós forrásokat kezelő
nemzetközi pénzügyi intézmények kezelési 
díjait, valamint minden más támogatható 
kiadást.

Az együttes fellépések kivételével a 
mikrofinanszírozás és a szociális 
vállalkozás területén odaítélt költségvetési 
előirányzat minden pénzügyi eszköz 
segítségével végrehajtott fellépés teljes 
költségét fedezi, beleértve a pénzügyi 
közvetítők felé történő fizetési 
kötelezettséget, mint például a garanciális 
veszteségeket, az uniós forrásokat kezelő 
pénzügyi intézmények kezelési díjait, 
valamint minden más támogatható kiadást.
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Or. en

Módosítás 109
Irányelvre 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 
befektetési 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 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, például garanciákat, 
ellengaranciák, tőkeeszközök és 
adósságinstrumentumok szolgáltatása 
történhet pénzügyi intézetek által 
társfinanszírozott alapból, vagy a program 
eszközeinek pénzügyi eszközzé, például 
garanciává történő közvetlen átváltása 
révén.

Or. en

Módosítás 110
Irányelvre irányuló javaslat
25 a cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az alap sajáttőkét bocsát 
rendelkezésre nemzeti és regionális 
alapok számára, valamint közvetlen 
finanszírozást szolgáltat magánszemélyek, 
mikrovállalkozások és/vagy szociális 
vállalkozások számára. A garanciáknak 
hozzá kell járulniuk a sajáttőke és hitel 
magánszemélyek, mikrovállalkozások 
és/vagy szociális vállalkozások számára 
történő nyújtásával kapcsolatos kockázat 
csökkentéséhez nemzeti és regionális 
szinten. 

Or. en

Módosítás 111
Irányelvre irányuló javaslat
25 a cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az e terület keretében közvetlenül vagy 
közvetetten támogatott mikrohitelek 
feltételeinek – többek között a 
kamatlábaknak – ésszerűknek, a hitelhez 
kapcsolódó kockázatokhoz és az aktuális 
kiadásokhoz viszonyítva arányosaknak, 
valamint e hiteleknek a kölcsönfelvevők 
által megfizethetőknek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 112
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e cikk 1. bekezdésében említett 
megállapodások a nemzetközi pénzügyi 
intézmények vonatkozásában 

2. Az e cikk 1. bekezdésében említett 
megállapodások a pénzügyi intézmények 
vonatkozásában kötelezettséget írnak elő a 
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kötelezettséget írnak elő a források és 
bevételek – beleértve az osztalékokat és 
visszatérítéseket – újrabefektetésére a 6. 
cikk (5) bekezdésében említett 
tevékenységek esetén, a program 
megkezdésének napjától számított tíz évig.

források és bevételek – beleértve az 
osztalékokat és visszatérítéseket –
újrabefektetésére a 6. cikk (5) 
bekezdésében említett tevékenységek 
esetén, a program megkezdésének napjától 
számított tíz évig.

Or. en

Módosítás 113
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A nemzetközi pénzügyi intézményekkel 
kötött megállapodások lejártakor vagy a 
speciális beruházási eszköz beruházási 
időszakának a lejárta után a bevételek és az 
egyenleg Uniót illető részét be kell fizetni 
az Unió általános költségvetésébe.

4. A pénzügyi intézményekkel kötött 
megállapodások lejártakor vagy a speciális 
beruházási eszköz beruházási időszakának 
a lejárta után a bevételek és az egyenleg 
Uniót illető részét be kell fizetni az Unió 
általános költségvetésébe.

Or. en

Módosítás 114
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A nemzetközi pénzügyi intézmények és 
adott esetben az alapkezelők írásos 
megállapodásokat kötnek a 23. cikkben 
említett állami és magánszervezetekkel.
Ezek a megállapodások rögzítik, hogy az 
említett szolgáltatást nyújtó állami és 
magánszervezetek a mikrofinanszírozási és 
szociális vállalkozási terület keretében 
rendelkezésükre bocsátott forrásokat 
kötelesek a 22. cikkben meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban felhasználni, 
valamint adatokat szolgáltatni a 26. 
cikkben említett éves jelentések 
összeállításához.

5. A pénzügyi intézmények és adott 
esetben az alapkezelők írásos 
megállapodásokat kötnek a 23. cikkben 
említett állami és magánszervezetekkel.
Ezek a megállapodások rögzítik, hogy az 
említett szolgáltatást nyújtó állami és 
magánszervezetek a mikrofinanszírozási és 
szociális vállalkozási terület keretében 
rendelkezésükre bocsátott forrásokat 
kötelesek a 22. cikkben meghatározott 
célkitűzésekkel összhangban felhasználni, 
valamint adatokat szolgáltatni a 26. 
cikkben említett éves jelentések 
összeállításához.
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Or. en

Módosítás 115
Irányelvre 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 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, földrajzi 
térségenként 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.

Or. en

Módosítás 116
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az ezekben a éves végrehajtási 
jelentésekben szolgáltatott információknak 
a 13. cikkben meghatározott éves 
nyomonkövetési jelentésekben is 
szerepelniük kell. Ezeknek a
nyomonkövetési jelentéseknek 
tartalmazniuk kell a 283/2010/EU 
határozat 8. cikke (2) bekezdésében 
meghatározott éves jelentéseket, valamint 
a kommunikációs tevékenységekre 
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vonatkozó részletes információkat.

Or. en

Módosítás 117
Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. cím
Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
hatáskörök, valamint záró rendelkezések

Or. en

Módosítás 118
Irányelvre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A Bizottság felhatalmazása

A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy a 26b cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a források 
elosztása tekintetében a program területei 
között, valamint az egyes területeken belül 
az egyes szakaszok között, éves alapon, az 
5. cikk (2a) bekezdésében előírt 
rendelkezések szerint.

Or. en

Módosítás 119
Irányelvre irányuló javaslat
26 b cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26b. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

1.  felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának 
feltételeit e cikk határozza meg.
2. A Bizottságot felhatalmazása a 26a. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a ...... tól/től * 
kezdődő hétéves időtartamra és a program 
futamidejére szól.
3. A 26a. cikkben említett felhatalmazást 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármely időpontban visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A visszavonás az erre 
vonatkozó határozatnak az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő napon, vagy az abban megnevezett 
későbbi időponttól lép hatályba. A 
visszavonás nem érinti a már hatályos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően arról 
haladéktalanul értesíti egyidejűleg az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.
5. A 26a. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament és a Tanács a jogi aktusról 
való értesítést követő két hónapon belül 
nem emel kifogást, illetve ha az említett 
határidő leteltét megelőzően az Európai 
Parlament és a Tanács egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időszak két hónappal meghosszabbítható.
* HL – kérjük, illessze be e rendelet 
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hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Módosítás 120
Irányelvre irányuló javaslat
26 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26c. cikk
A program végrehajtása 

A Bizottság a program végrehajtása 
érdekében többéves munkaterveket és éves 
munkaprogramokat fogad el.
A többéves munkatervek és éves 
munkaprogramok kiterjednek a program 
mindhárom területére. 

Or. en

Indokolás

A program három területe közötti szinergiák megerősítése, valamint az egyszerűsített 
végrehajtás megkönnyítése érdekében a tervezési szakasznak mindhárom területre ki kellene 
terjednie. A végrehajtásra vonatkozó közös minimumkeret létrehozása a Parlament felügyeleti 
jogát, valamint a tagállamok által végezhető ellenőrzés jogát ugyancsak kiterjeszti 
mindhárom területre.

Módosítás 121
Irányelvre irányuló javaslat
26 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26d. cikk
Stratégiai tanácsadó testület

1. A Bizottság stratégiai tanácsadó 
testületet állít fel, amelynek feladata, hogy 
tanácsot adjon a Bizottság számára a 
program végrehajtásának irányításához, 
valamint ellenőrzéséhez és értékeléséhez.
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2. A stratégiai tanácsadó testület 
elnökségét a Bizottság adja, és a 
tagállamok és más résztvevő országok, 
valamint uniós szinten megszervezett, a 
program tevékenységeinek 
megvalósításában közvetlenül vagy 
közvetetten részt vevő szakszervezetek, 
munkaadói szervezetek és civil társadalmi 
szervezetek képviselőiből áll.
3. A stratégiai tanácsadó testület:
a) véleményt nyilvánít a többéves 
munkatervekről;
b) véleményt nyilvánít az éves 
munkaprogramokról;
c) tanácsot ad a Bizottság számára a 13. 
cikkben előírt rendelkezéseknek 
megfelelően a program ellenőrzése, 
valamint a 15. cikkben előírt 
rendelkezéseknek megfelelően a program 
értékelése tekintetében.
4. A Bizottság a (3) bekezdésben említett 
kérdésektől eltérő kérdésekben is 
konzultálhat a stratégiai tanácsadó 
testülettel.

Or. en

Módosítás 122
Irányelvre irányuló javaslat
26 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26e. cikk
A Bizottságra ruházott végrehajtási jogkör
1. A program végrehajtásához szükséges 
és az alábbiakkal kapcsolatos 
intézkedéseket a 26f. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni:
a) a többéves munkatervek;
b) a többéves munkatervek.
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2. A program végrehajtásához szükséges 
valamennyi további intézkedést a 26f. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 123
Irányelvre irányuló javaslat
26 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26f. 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

Módosítás 124
Irányelvre irányuló javaslat
26 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26g. cikk
Átmeneti intézkedések

A 2014. január 1-je előtt az 1672/2006/EK 
határozat 4., 5. és 6. cikkében említett 
intézkedések továbbra is a nevezett 
határozat hatálya alá esnek. Az említett 
intézkedések tekintetében a Bizottságot az 
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e rendelet 26.f. cikkében említett bizottság 
segíti.

Or. en

Módosítás 125
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság legkésőbb a nemzetközi
pénzügyi intézményekkel kötött 
megállapodások lejárta után egy évvel 
elvégzi a mikrofinanszírozási és szociális 
vállalkozási terület külön záró értékelését.

2. A Bizottság legkésőbb a pénzügyi 
intézményekkel kötött megállapodások 
lejárta után egy évvel elvégzi a 
mikrofinanszírozási és szociális 
vállalkozási terület külön záró értékelését.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság által javasolt program, „az Európai Unió társadalmi változás és 
innováció programja” három, már létező program – a Progress, az EURES és a 
mikrofinanszírozási eszköz – egyetlen programba való összevonását jelenti.

A jelenleg folyó PROGRESS finanszírozási eszköz rendeltetése a foglalkoztatás, a szociális 
védelem és a társadalmi befogadás, a munkakörülmények, a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség terén folytatott uniós politikák 
továbbfejlesztése és koordinálása. A PROGRESS az elemzés, a kölcsönös tanulás, a 
tudatosság előmozdítása, a terjesztés és a legfőbb szereplők számára nyújtott támogatás terén 
végzett tevékenységeket finanszírozza.

Az EURES a munkavállalók határokon átnyúló mobilitására összpontosítja figyelmét. Az 
EURES hálózat feladata, hogy a mobil munkavállalók és a munkaadók – és általában a szabad 
mozgás jogával élni kívánó minden polgár – számára tájékoztatást, tanácsadást, valamint (az 
álláshirdetések munkakeresőkhöz való eljuttatása révén) közvetítői szolgáltatást nyújtson.
Különösen fontos szerepet tölt be az EURES az európai határmenti övezetekben, 
közvetítőként és támogatást nyújtva minden olyan probléma megoldásához, amellyel a 
munkavállalók és a munkaadók a határokon átnyúló alkalmazással összefüggésben 
szembesülhetnek.

A PROGRESS mikrofinanszírozási eszközt 2010-ben vezették be, és a kisvállalkozások 
alapításához és fejlesztéséhez igénybe vehető mikrohitelekhez való hozzáférést könnyíti meg.
Az eszköz nem magukat a mikrovállalkozásokat finanszírozza, hanem az EU-ban működő, 
kiválasztott mikrohitelnyújtók számára teszi lehetővé, hogy több kölcsönhöz jussanak.

Az Európai Bizottság azzal a javaslatával, amely a három programot 2014-től egyetlen 
programmá vonja össze, célt tévesztett. Ahelyett, hogy az egyes programokat optimalizálta és 
hatékonyságukat erősítette volna, ez az összevonás a célokat és az intézkedéseket egyaránt 
felhígította. A három eszköz tartalmi összekapcsolása nem hajtható végre. Az I. részben 
ugyan megfogalmazásra kerültek általános rendelkezések, ezzel egyidejűleg azonban 
egyértelmű, hogy a program három külön alprogramra oszlik.

Az előadó osztja azt a véleményt, hogy a három program összevonása – azon kívül, hogy 
egyszerűsíti az ügyintézést az Európai Bizottság számára – nem teremt közvetlen hozzáadott 
értéket az európai polgárok számára.

A három alprogram céljainak és tartalmának egybevonása első pillantásra azt a benyomást
kelti, hogy lényeges tartalmi vonatkozások – például a magas színvonalú foglalkoztatás 
előmozdítása, a megfelelő szociális védelem szavatolása, a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés leküzdése, valamint a munkakörülmények javítása – nem játszanak központi 
szerepet.

Megjegyzendő továbbá, hogy a Bizottság javaslata számos helyen rendkívül homályos, ezáltal 
az Európai Bizottság a program végrehajtása  és kialakítása tekintetében igen tág teret kap. E 
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hiányosságok felszámolása a jelentéstevő egyik lényeges kívánsága. Világosnak kell lennie, 
hogy a csaknem egymilliárd euró összegű finanszírozási eszközt mire fordítják, és hogy a 
program miként kerül kialakításra.

Ezenkívül a jelentéstevő úgy véli, hogy a programról szóló rendeletre irányuló javaslatnak 
számos, az alábbiakban felsorolt egyedi problémát is figyelembe kell vennie: 

1. Egy olyan programnak, amely az EU tagállamaiban folytatott foglalkoztatás- és szociális 
politikát támogatja, pontos elnevezést kell viselnie. A „társadalmi változás” programja elvéti 
ezt a célt, mivel semmilyen iránymutatást sem ad. A „társadalmi változás” nem pozitív 
jelentéstartalmú fogalom, mivel a társadalomban végbemenő pozitív és negatív változások 
leírására egyaránt alkalmas. A társadalmi haladás és a foglalkoztatás célkitűzését ezért már a 
címben is határozottan rögzíteni kell.

2. A Bizottság javaslatának egyik súlypontját a szociális innováció és a szociális kísérletek 
képezik. Sőt, a Bizottság a Progress alprogram keretében 17%-ot különít el a szociális 
kísérletekre. Ugyanakkor azonban sehol sem szerepel világos meghatározás sem a szociális 
innováció, sem a szociális kísérletek fogalmára. Az előadó ezért javasolja, hogy a programban 
a szociális innováció és a szociális kísérletek fogalma kapjon egyértelmű meghatározást, és 
szerepeljen világos utalás a foglalkoztatásra, a társadalmi befogadásra és a szegénység 
leküzdésére.

3. Egy olyan programba, amelynek célja a foglalkoztatás- és szociális politika támogatása, 
minden szinten be kell vonni a szociális partnereket és a civil társadalmi szervezeteket.
Az előadó ezért követeli a partnerség elvének határozott rögzítését. Az előadó javasolja 
továbbá egy európai szintű stratégiai tanácsadó testület felállítását. Ez a testület, amely a 
Bizottság, a tagállamok, a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek képviselőiből 
áll, a Bizottságot segíti a program uniós szintű végrehajtása, ellenőrzése és értékelése során.

4. A program költségvetése 958,10 millió euró. Az előadó az Európai Parlament „Befektetés a 
jövőbe: új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért”című, 
2011. június 8-i állásfoglalásával összhangban javasolja az általános költségvetés 5%-kal 
történő megnövelését. A gazdasági válság idején, és amikor az Unió tagállamaiban 
konszolidálásra van szükség, a szociális- és foglalkoztatáspolitika különösen központi 
jelentőséggel bír.

Annak érdekében, hogy a finanszírozás három alprogram közötti elosztásának százalékos 
aránya az új keretfeltételekhez illeszkedjen, az előadó egy jelentéktelen átcsoportosításra, 
valamint konkrét súlypontozásokra tesz javaslatot.

A Progress alprogramnak továbbá biztosítania kell, hogy a pénzügyi eszközök nagy részét a 
társadalmi befogadás, a szociális védelem és a szegénység elleni küzdelem területeire 
fordítsák. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a fiatalok egyre nagyobb problémákkal 
szembesülnek, és hogy a fiatalok körében a munkanélküliség egyre nő, az előadó javasolja 
továbbá, hogy a program egy részét – legalább 10%-át – a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség elleni küzdelemre juttassák. Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság a program 
meghatározott részét a társadalompolitikai kísérletekre tartja fenn, és a konkrétabb 
projektek finanszírozása érdekében javasolja e százalékos arány megemelését.
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Az EURES alprogram tekintetében biztosítani kell, hogy a célzott mobilitási programok, a 
határokon átnyúló partnerségek, valamint az EURES személyi állományának képzése és 
szakképesítése finanszírozásban részesüljön.

Ami a mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás alprogramot illeti, biztosítani kell, hogy 
mindkét eszköz megfelelő finanszírozásban részesüljön. 

5. A Progress alprogram kapja a legtöbb finanszírozási eszközt, és feladata, hogy pénzügyi 
támogatást nyújtson az Európai Unió célkitűzéseinek fejlesztéséhez a foglalkoztatás és a 
szociális ügyek terén. Az előadó ezért javasolja, hogy egyértelmű hivatkozás utaljon a 
foglalkoztatás, a munkakörülmények, a szociális védelem, a társadalmi befogadás és a 
szegénység elleni küzdelem kérdéseire.

6. Az EURES alprogram tekintetében a Bizottság nagy horderejű újításokra tesz javaslatot.
Miközben a horizontális intézkedések finanszírozása a program hatálya alá esik, a jövőben a 
nemzeti EURES-intézkedéseket az Európai Szociális Alapból (ESF) kellene finanszírozni.

Az előadó sajnálja, hogy a Bizottság a program keretében nem irányoz elő finanszírozást az 
EURES határokon átnyúló partnerségeire. Európa még elkülönülő részei egyre inkább 
„összenőnek", ezért a mobil munkavállalók és a munkaadók számára a határmenti 
övezetekben nyújtott tanácsadás önmagában is egyre nagyobb jelentőséget nyer.

Annak érdekében, hogy a határokon átnyúló partnerségek számára 2013 után is biztosítva 
legyen a finanszírozás, az előadó javasolja, hogy a határokon átnyúló partnerségeket vonják 
be a program EURES területe alá. Ami a Bizottság célzott mobilitási programját illeti, amely 
az állásközvetítést a kereslet/kínálat szempontjából közelíti meg, egyértelmű szabályokat kell 
a „tisztességes mobilitás” tekintetében előírni.

7. A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás alprogram ugyancsak konkrét 
meghatározásra szorul. Az előadó üdvözli a Bizottság által javasolt újítást, amely szerint a 
finanszírozási eszközt a jövőben a szociális vállalkozások is igénybe vehetik. Mindazonáltal, 
világos eljárásokra és szabályokra van szükség a pénzeszközöknek a szociális vállalkozások 
rendelkezésére bocsátása tekintetében. A mikrohitelek rászoruló csoportok és 
kisvállalkozások számára történő megadása során biztosítani kell, hogy a kedvezményezett az
önállósága felé vezető úton a megfelelő ellátást és kiegészítő támogatást is megkapja.


