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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:

Módosítás 1

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 
mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez, 
technológiai fejlesztéshez és 
korszerűsítéshez és műszaki 
segítségnyújtáshoz nyújtanak 
finanszírozást. Végezetül a programnak 
évenként elosztott tartalékkeret 
létrehozásával költségvetési rugalmasságot 
kell biztosítania a politikai prioritásoknak 
megfelelően.
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Or. pt

Indokolás

A kkv-k finanszírozásának lehetővé kell tennie, hogy a kkv-k technológiai fejlesztéseket és 
korszerűsítéseket végezzenek annak érdekében, hogy le tudják küzdeni az előttük álló 
nehézségeket és akadályokat, különösen azokat, amelyek az ipari, termelő és forgalmazó 
szektorok koncentrációjával és monopolizálásával kapcsolatosak. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A Szerződés 45. és 46. cikkének 
megfelelően a 492/2011/EU rendelet 
rögzíti azokat a rendelkezéseket, amelyek 
célja a munkavállalók szabad – minden 
kényszer nélkül és nem a 
munkanélküliség vagy más szociális 
problémák miatt választott – 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.

Or. pt

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a munkavállalók szabad mozgása és körforgása önkéntes 
választáson alapuljon, és ne munkanélküliség vagy más szociális problémák miatt jöjjön létre.
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Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a 
vállalkozásalapítás előtt álló egyik 
legnagyobb akadály, különösen a 
munkaerőpiactól legtávolabb került 
emberek számára. Ezen a területen az uniós 
és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására 
van szükség a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének növelése és az arra 
legjobban rászorulók – különösen a 
munkanélküliek és a 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. Fontos az is, hogy a felajánlott 
hitel megfeleljen annak a célnak, hogy 
fedezze a technológiai korszerűsítést és 
fejlesztéseket a mikro-, kis- és 
középvállalkozások likviditásának és 
függetlenségének megőrzése érdekében.

Or. pt

Indokolás

A kkv-k finanszírozásának lehetővé kell tennie, hogy a kkv-k technológiai fejlesztéseket és 
korszerűsítéseket végezzenek annak érdekében, hogy le tudják küzdeni az előttük álló 
nehézségeket és akadályokat, mivel fontos a mikro-, kis- és középvállalkozások likviditásának 
és függetlenségének biztosítása. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Szerződés 8. és 10. cikke alapján a 
programnak valamennyi tevékenységében 

(A magyar változatot nem érinti.)  
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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.

Or. pt

Indokolás

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) A foglalkoztatás növelését és a 
szociális és munkajogok védelmét szolgáló 
stratégiák előmozdítása a főbb uniós és 
nemzeti politikai döntéshozók és más 
érdekelt felek körében az uniós és 
tagállami szintű konkrét, összehangolt 
fellépés érdekében

Or. pt

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PA\893553HU.doc 7/9 PE483.686v01-00

HU

szociális innováció előmozdításával; szociális innováció előmozdításával;

Or. pt

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(d) A munkavállalók számára a földrajzi 
mobilitás – amelyre nem munkanélküliség 
vagy más szociális problémák miatt 
kényszerülnek – lehetőségének 
garantálása, továbbá mindenki számára 
hozzáférhető munkalehetőségek ösztönzése 
szociális és munkajogok biztosításával;

Or. pt

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a munkavállalók szabad mozgása és körforgása önkéntes 
választáson alapuljon, és ne munkanélküliség vagy más szociális problémák miatt jöjjön létre.

Módosítás 8

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.

Or. pt
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Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) olyan munkahelyek létrehozatalának 
ösztönzése, amelyekhez 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 a strukturális politikákkal, 
amelyek elősegítik az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony 
gazdaságba való átmenetet.

Or. pt

Módosítás 10

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;

Or. pt

Indokolás

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

Módosítás 11

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

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

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

Or. pt

Indokolás

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


