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MÓDOSÍTÁSOK

 az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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, elemzését és 
továbbfejlesztését, hogy eredményesebben 
tudja segíteni a tagállamokat 
munkaerőpiacuk, vállalkozáspolitikájuk és 
szociális védelemre vonatkozó politikáik 
reformjában. Ösztönöznie kell továbbá az 
állami, a magán- és a harmadik ágazat több 
államot érintő partnerségeit és hálózatba 
szerveződését, valamint támogatnia kell 
bevonásukat a sürgető társadalmi 
szükségletek és kihívások kezelésére 
szolgáló új megközelítések kialakításába és 
megvalósításába.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A kkv-k finanszírozásának lehetővé kell tennie a kkv-k számára a technológiai fejlesztést és 
korszerűsítést, hogy kezelni tudják az előttük álló nehézségeket és akadályokat, különösen az 
ipari, termelő és elosztó szektorok koncentrációjából és monopolizációjából adódó 
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akadályokat. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Meg kell szilárdítani az egységes piac 
szociális dimenzióit. Mivel a 
munkavállalói jogok tiszteletben tartása 
révén növelni kell az egységes piac és a 
szolgáltatások szabad mozgása iránti 
bizalmat, biztosítani kell, hogy mind a 
munkavállalók, mind a vállalkozók 
mozgás szabadságához való joga az 
Európai Unió egész területén egyenlő 
elbírálás alá essen.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a 
vállalkozásalapítás előtt álló egyik 
legnagyobb akadály, különösen a 
munkaerőpiactól legtávolabb került 
emberek számára. Ezen a területen az uniós 
és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására 
van szükség a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének növelése és az arra 
legjobban rászorulók – különösen a 
munkanélküliek és a sérülékeny csoportok 
– igényének kielégítése érdekében, akik 
mikrovállalkozásokat szeretnének 
beindítani vagy fejleszteni akár 
önfoglalkoztatás keretében is, de nem 
jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az 
Európai Parlament és a Tanács létrehozta 
az eszközt. Jelentőséggel bír az is, hogy 
nem banki intézményeken keresztül 
rugalmasabbá tegyék a felajánlott hitelt, 
valamint hogy alkalmas legyen a 
technológiai korszerűsítés és a fejlesztések 
fedezésére, amelyek a mikro-, kis- és 
középvállalkozások likviditásának és 
függetlenségének védelme érdekében 
szükségesek.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) „Társadalmi kísérlet”: olyan kísérlet, 
amelynek célja innovatív válaszok adása a 
társadalmi igényekre. Meghatározott 
kontextusban zajlik, lehetővé téve az 
ellenőrzést és az értékelést, ezáltal 
csökkentve a társadalmi költségeket, 
valamint a beruházások kockázatait.

Módosítás 7
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) A Progress terület, amely támogatást 
nyújt az Unió foglalkoztatási 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. Olyan közös európai 
stratégiák kidolgozását állítja 
középpontba, amelyek valóban javítják 
Európában a foglalkoztatás- és 
szociálpolitikát, valamint a 
munkakörülményeket;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(c) A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás területe, amely elősegíti a 
vállalkozások finanszírozáshoz jutását, 
különösen a munkaerőpiactól legtávolabb 
került emberek és a szociális 
vállalkozások, elsősorban a szövetkezetek, 
a kölcsönös biztosítóintézetek és a 
mikrovállalkozások esetében.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hatékonyabb szociális védőrendszerek és 
munkaerőpiacok létrehozásának 
támogatása és a politikai reform elősegítése 
jó kormányzás, kölcsönös tanulás és 
szociális innováció előmozdításával;

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(d) Az egységes piac megszilárdítása a
munkavállalók földrajzi mobilitásának 
előmozdítása révén és a munkalehetőségek 
ösztönzése nyitott és mindenki számára 
hozzáférhető uniós munkaerőpiacok 
létrehozásával azáltal, hogy az Európai 
Unió egész területén tiszteletben tartják és 
garantálják a mozgás szabadságát és a 
munkavállalói jogokat.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(e) a foglalkoztatás és társadalmi befogadás 
előmozdítása a mikrohitelek 
elérhetőségének és hozzáférhetőségének 
javításával a sérülékeny csoportok és a 
mikrovállalkozások számára, illetve a 
finanszírozás hozzáférhetőségének javítása 
a szociális vállalkozások számára 
likviditásukat és függetlenségüket 
elősegítő eszközként.

Módosítás 12

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

(ea) olyan munkahelyek létrehozatalának 
ösztönzése, amelyekhez megfelelő 
munkavállalói jogokat is biztosítanak, 
valamint az új, minőségi munkák 
végzéséhez szükséges új készségek előzetes 
feltérképezése és fejlesztése, 
összekapcsolva a foglalkoztatást és a 
szociális politikákat azon ipar- és 
strukturális politikákkal, amelyek 
elősegítik az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, erőforrás-hatékony 
gazdaságba való átmenetet.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 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) 50% 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;

Indokolás

Lásd az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontjához fűzött módosítást.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(c) 30% a mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozások terület számára.
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Indokolás

A kis- és középvállalkozások alapításakor és működtetésekor az egyik legfőbb probléma a 
finanszírozáshoz való hozzáférés nehézsége, és ezért javasoljuk a mikrofinanszírozási terület 
erősítését.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
előirányzatot igénybe veheti a technikai 
és/vagy adminisztratív segítségnyújtás
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, ezáltal biztosítva 
a kiadások ellenőrzésének erősítését.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) értékelések és hatásvizsgálatok; (c) független értékelések és 
hatásvizsgálatok;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(b) a Tanács elnöksége által szervezett 
jelentős események, konferenciák és 
szemináriumok, feltéve, hogy ezeket 
megfelelően megindokolják;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) munkacsoportok szervezése nemzeti 
tisztviselőkből a közösségi jog 
végrehajtásának figyelemmel kísérése 
érdekében;

(c) munkacsoportok szervezése nemzeti 
tisztviselőkből a közösségi jog megfelelő
végrehajtásának figyelemmel kísérése 
érdekében;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(d) szakértői testületek és más fontos 
érdekelt felek, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, valamint foglalkoztatási 
szolgálatok európai szintű hálózatba 
szervezése és együttműködése;

Módosítás 21

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

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

1. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 
legyenek más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítsék 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, továbbá a belső piac 
igényei, ezáltal megerősítve megfelelő 
működését.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A program rendszeres nyomon követése, 
szakpolitikai és finanszírozási 
prioritásainak szükséges kiigazítása 
érdekében a Bizottság éves 
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 jelentést a 
fokozottabb átláthatóság érdekében közzé 
kell tenni, és a nyilvánosság számára 
elérhetővé kell tenni.

Módosítás 23
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A program félidős értékelését 2017. 
végéig kell elvégezni a célkitűzései 
teljesítésében elért eredmények felmérése, 
a forrásfelhasználás hatékonyságának 
megállapítása és az uniós hozzáadott érték 
megállapítása érdekében. A jelentést a 
fenti értékelést követően továbbítani kell 
az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. 
A jelentést a fokozottabb átláthatóság 
érdekében közzé kell tenni, és a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A programidőszak után legkésőbb két 
évvel a Bizottság elvégzi a hatások és az 
uniós hozzáadott érték utólagos értékelését, 
és az értékelésről szóló jelentést megküldi 
az Európai Parlament, a Tanács, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság és a 
Régiók Bizottsága számára.

2. A programidőszak után legkésőbb egy 
évvel a Bizottság elvégzi a hatások és az 
uniós hozzáadott érték utólagos, független
értékelését, és az értékelésről szóló 
jelentést megküldi az Európai Parlament, a 
Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága számára. 
Az értékelést követően a Bizottság a 
programidőszak vége után legkésőbb két 
évvel javasolhatja a program folytatását. 
A jelentést a fokozottabb átláthatóság 
érdekében közzé kell tenni, és a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni.

Módosítás 25

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

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

(b) az 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 megfelelő végrehajtása 
során;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) közös európai stratégiák kidolgozása 
a foglalkoztatás- és szociálpolitika, 
valamint a munkakörülmények valós 
javítása érdekében Európában;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a szociális partnerek; (d) a szociális partnerek és az érintett 
gazdasági szereplők;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az éves munkaterveket, beleértve a 
kedvezményezettek ajánlati felhívást 
követő kiválasztására vonatkozó 
kritériumokat.

(b) az éves munkaterveket, beleértve a 
kedvezményezettek ajánlati felhívást 
követő kiválasztására vonatkozó 
kritériumokat. A kedvezményezettek 
kiválasztását szolgáló kritériumoknak 
figyelembe kell venniük a belső piac 
követelményeit.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a jogszabályokról és a munkaerő-
felvétellel kapcsolatos feltételekről szóló 
részletes és időszerű tájékoztatás azok 
számára, akik munkát keresnek egy másik 
tagállamban.

Módosítás 31

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

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

2. A végső kedvezményezettek elérése és 
versenyképes és életképes 
mikrovállalkozások létrehozása érdekében 
az 1. bekezdés a) pontja szerinti 
tevékenységeket folytató állami és 
magánszervezeteknek szorosan együtt kell 
működniük a mikrohitel végső 
kedvezményezettjeit képviselő 
szervezetekkel és az ilyen végső 
kedvezményezettek számára mentorálási és 
oktatási programokat nyújtó 
szervezetekkel, különösen az ESZA 
támogatásban részesülőkkel. Az oktatási 
programoknak figyelembe kell venniük a 
belső piac követelményeit.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 33
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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