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RÖVID INDOKOLÁS

A 2014–2020-as jogalkotási csomag keretein belül az Európai Bizottság javaslatot tett az 
Európai Unió társadalmi változás és innováció programjának (továbbiakban: program) 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre. 

Az új programra irányuló rendelet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret I. rovatának (A társadalmi integrációnak kedvező intelligens növekedés) 
kiadásai között került bejegyzésre.
A program számos intézkedéssel járul hozzá az „Európa 2020” stratégia bevezetéséhez és 
céljainak végrehajtásához az intelligens, fenntartható fejlődés és a társadalmi integráció terén, 
mint például az alábbiakkal: elemző tevékenység, a kölcsönös tanulás elősegítése, a program 
céljainak végrehajtásáért felelős jogalanyok támogatása, az uniós munkavállalói mobilitás 
népszerűsítése, valamint a magas szintű foglalkoztatást előmozdítani hivatott 
mikrovállalkozások támogatása, a megfelelő szociális biztonság szavatolása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem, illetve a munkakörülmények javítása. 

Az Európai Bizottság a három, már meglévő eszköz – a Progress program, az EURES 
program, valamint a Progress társadalmi integrációs és foglalkoztatási mikrofinanszírozási 
eszköz – összekapcsolását javasolja egy program keretein belül a társadalmi változások és az 
innováció érdekében. 

A 2006-ban, a foglalkoztatásért és a társadalmi szolidaritásért indított közösségi Progress 
program célja az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájának támogatása a politika nyomon 
követésén, a kölcsönös tanuláson, a statisztikai eszközök és módszerek kidolgozásán, a fő 
jogalanyok támogatásán, valamint hálózatépítésen és a tudás népszerűsítésén keresztül. A 
támogatások fő kedvezményezettjei a helyi és regionális hatóságok, a szociális partnerek és a 
nem kormányzati szervezetek. 

A EURES Európai Foglalkoztatási Szolgálatok Hálózata 2002-ben jött létre. A hálózat célja 
az unió munkavállalói földrajzi mobilitásának előmozdítása. Az EURES támogatja a 
határokon átnyúló partnerségeket, amelyek egyfelől az állami szolgálatok és a szociális 
partnerek közti kapcsolatteremtés felületei, másfelől tanácsadói szervet is jelentenek a 
munkavállalói jogok és kötelezettségek ügyében.
A 2010-ben létrehozott Progress foglalkoztatási és társadalmi integrációs célú európai 
mikrofinanszírozási eszköz megkönnyíti a mikrohitelezéshez való hozzáférést azon 
személyek számára, akik rosszabb helyzetben vannak a hagyományos hitelpiachoz való 
hozzáférés szempontjából (munkanélküliek, társadalmi kirekesztettséggel fenyegetettek), 
illetve önálló gazdasági tevékenységet akarnak elindítani vagy fejleszteni. A 
mikrofinanszírozási eszköz nem bocsát közvetlenül pénzeszközöket a vállalkozók 
rendelkezésére, hanem megkönnyíti a mikrofinanszírozási intézmények számára az unióban 
kölcsönök nyújtását olyan vállalkozók számára, akik saját tevékenységet akarnak kezdeni, 
vagy támogatni akarják már megkezdett önálló tevékenységüket.

Az Európai Unió új társadalmi változás és innováció programját létrehozó rendeletnek a 
jelenleg hatályos programok lejártakor, vagyis 2014.január 1-jén kellene életbe lépnie, és azt 
2020. december 31-ig kellene végrehajtani. 
Az Európai Bizottság által a program bevezetésére javasolt pénzügyi forrás összege a 
2014.január 1-jétől 2020. december31-ig terjedő időszakban 958,19 millió EUR. 
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Az előadó osztja azt a véleményt, hogy az Európai Bizottság semmilyen módon nem mutatja 
fel a három eddig működő program összekapcsolásából adódó hozzáadott értéket. 

A Bizottság ezenfelül nem határolja el a programot, továbbá nem garantálta az új programban 
elvárt lépések és a kohéziós politikai alapok (ESZA, ERFA) által támogatni javasolt területek 
közötti hatékony koordinációt. Ezáltal egyes területek átfedésbe kerülnek. Ily módon az új 
programnak a Progress keretein belül kidolgozandó és végrehajtandó társadalmi kísérletekre 
vonatkozó támogatási területe lefedi az ESZA-rendeletre irányuló javaslat által tervezett 
társadalmi innovációk területét. Ezen túlmenően az ERFA működését szabáyozó rendelet a 
szociális vállalkozások támogatásáról is gondoskodik. Tekintettel a fentiekre, feltétlenül 
világos szabályokat kell meghatározni az új eszköz integrációját illetően, a kohéziós politika 
keretében működő kiegészítő megoldásokkal. 
A Bizottság, amikor 17%-ot jelöl ki a Progress területből a társadalmi kísérletek 
népszerűsítésére, nem pontosítja és nem határozza meg világosan a társadalmi kísérletek 
innovációs céljait. Az előadó a Bizottság által erőltetett merev százalékkeret rugalmassá 
tételét javasolja, továbbá hangsúlyozza, hogy a társadalmi innovációk célját nem válthatják fel 
kizárólag a nemzeti szociális rendszerek, legfeljebb csak segíthetik azt. Minden egyéb irány 
széles körű politikai vitát eredményezne.  
A jelenlegi gazdasági környezetben a mikrohitelek működése a leginkább mérhető a három 
eszköz közül. A kis- és mikrovállalkozások alkotják az Európában újonnan alapított cégek 
99%-át, és ezek egyharmadát munkanélküli személy alapítja. A mikrohitelek százalékos 
részét megnövelve az új programban hangsúlyt kell kapnia a kirekesztés elleni küzdelemben 
betöltött jelentőségüknek. 

A gazdasági válság és a tagállamok szigorú költségvetési fegyelme idején az előadó nem ért 
egyet az adminisztratív költségek növelésével (5. cikk (3) bekezdés), és az 5%-os 
költségvetési tartalékkal, amelynek elosztását nem határozta meg világosan a Bizottság. 
Figyelembe véve a régióknak és városoknak az új program végrehajtásában betöltött szerepét, 
feltétlenül szükséges e jogalanyok részvételének hangsúlyozása a program végrehajtásának 
összes operatív szakaszában.

Szintén prioritásként kell kezelni az EURES fiatalokra irányuló lépéseit, hiszen több mint 
20%-uk munkanélküli. Az előadó sajnálattal hívja fel a figyelmet arra, hogy hiányzik az 
EURES eredményességének pontos értékelése, és nincsenek adatok arról, hogy hányan
találtak munkát e programnak köszönhetően.

MÓDOSÍTÁS:

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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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 – különösen az Európai 
Uniót és régióit jelenleg sújtó gazdasági 
válság közepette – a szociális innováció 
hatékony eszköz a lakosság elöregedése, a 
szegénység, a munkanélküliség, az új 
munkavégzési módok és életvezetés, illetve 
az állampolgárok társadalmi igazságosság, 
oktatás és egészségügy iránti elvárásai által 
felvetett szociális kihívások 
megválaszolására. A programnak az 
állami, a magán- és a harmadik ágazatban 
az alkalmazási körébe eső politikai 
területeken támogatnia kell a szociális 
innováció fokozását célzó intézkedéseket, 
megfelelően figyelembe véve a regionális 
és helyi hatóságok szerepét. Támogatnia 
kell különösen az innovatív 
megoldásoknak és gyakorlati 
megvalósításuknak a társadalmi kísérletek 
eszközével történő azonosítását, értékelését 
és továbbfejlesztését, hogy 
eredményesebben tudja segíteni a 
tagállamokat munkaerőpiacuk és szociális 
védelemre vonatkozó politikáik 
reformjában, különösen az Európai Unió 
régiói kiegyensúlyozott növekedésének és 
fejlődésének fokozása érdekében.
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. A programnak szintén 
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 
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esetén a szociális védelemmel és az 
integrációval kapcsolatos politikájuk 
javításában.  A programnak szintén 
figyelmet kell fordítania a szegénység és a 
kirekesztés területi dimenziójára, és 
különösen a régiók között, illetve azokon 
belül, a régiók és a városok között, 
valamint a városokon és a kisebb területi 
egységeken belül tapasztalható, növekvő 
egyenlőtlenségekre.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nyitott koordinációs módszert, 
amely a szociális politikák terén 
bizonyította rugalmasságát és működési 
hatékonyságát, az egyes tagállamok 
érdekeltségi területein holisztikus módon 
kell alkalmazni. Ennek érdekében 
szélesebb körben kell alkalmazni nem 
utolsósorban a program javítása és 
hatékonyabbá tétele érdekében.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Unióban, és hogy a programok és politikák 
hatékonyságának és eredményességének 
értékelése magas színvonalon történjen.
Különösen a társadalmi-gazdasági 
hátrány területi dimenziójának jobb 
megértése komoly értékkel gazdagíthatja 
az e hátrány leküzdésére irányuló, 
fenntarthatóbb és integráltabb
megközelítések kidolgozását célzó 
erőfeszítéseket.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az Unió kitüntetett helyzetben van 
ahhoz, hogy uniós platformot biztosítson a 
foglalkoztatási és szociális kérdések 
területén a tagállamok közötti politikai 
véleménycsere és kölcsönös tanulás 
számára, a jó gyakorlatok példáinak 
népszerűsítése által. 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.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Emellett az egyenlőtlenségek 
csökkentése, a hátrányos 
megkülönböztetés felszámolása, továbbá a 
növekedés, a jólét valamint a nemzeti, 
regionális és helyi fejlődés érdekében 
ösztönözni kell az egészségügyi és 
szociális infrastruktúrákba történő 
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beruházást.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A különböző szintű civil társadalmi 
szervezetek a politikai döntéshozatali 
folyamatban való részvételük és a szociális 
innovációhoz való hozzájárulásuk révén 
fontos szerepet játszhatnak a program 
célkitűzéseinek elérésében. E tekintetben 
elő kell mozdítani a nemzeti, regionális és 
helyi hatóságok, a civil társadalom 
képviselői, valamint a szociális partnerek 
közötti folyamatos párbeszédet az integrált 
intézkedések hatékony végrehajtása 
érdekében.

Módosítás 7

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, 

(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 nemzeti foglalkoztatási 
szolgálatok közötti és a Bizottsággal való 
szorosabb együttműködés biztosítása 
révén. Az EURES-nek elő kell mozdítania 
a munkaerőpiacok jobb működését az 
álláslehetőségek tényleges 
nyilvántartásával, a munkavállalók, 
különösen a fiatalok országok közötti 
mobilitásának megkönnyítésével, nagyobb 
átláthatósággal a munkaerőpiacon, az 
állásajánlatok és álláspályázatok 
közvetítésének biztosításával és a 
tevékenységek támogatásával a munkaerő-
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mind határokon átnyúló szinteken, ezáltal 
hozzájárulva az Európa 2020 stratégia
célkitűzéseihez.

felvételi, tanácsadási és orientációs 
szolgáltatások területén, mind nemzeti, 
mind határokon átnyúló szinteken, ezáltal 
hozzájárulva az Európa 2020 stratégia
célkitűzéseinek és rugalmas biztonsági 
politikáinak megvalósításához.
Hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság nem 
töltheti be a foglalkoztatási szolgálat 
szerepét.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a 
vállalkozásalapítás előtt álló egyik 
legnagyobb akadály, különösen a 
munkaerőpiactól legtávolabb került 
emberek számára. Ezen a területen az uniós 
és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására 
van szükség – egyrészt egyszerűsítve a 
mikrofinanszírozás adminisztrációját, 
másrészt lehetővé téve a jövőbeni 
vállalkozások számára a hozzáférést a 
megfelelő informatikai képzésekhez – 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. Hasonlóképpen a kis- és 
mikrovállalkozások az Európai Unióban 
újonnan alapított vállalkozások többségét 
teszik ki, és a mikrohitelezés a lehető 
legrövidebb idő alatt eredményez 
hozzáadott értéket és konkrét 
eredményeket. Első lépésként 2010-ben az 
Európai Parlament és a Tanács létrehozta 
az eszközt.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az Európa 2020 stratégiával 
összhangban, a programnak megoldást 
kell találnia a fiatalok 
munkanélküliségére.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A fiatalok munkanélküliségének és 
a fiatalkori munkanélküliségből fakadó 
bizonytalanság leküzdése amellett, hogy 
csökkentené a szociális költségeket, a 
társadalmi befogadást is előmozdítaná.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17c) A mikrofinanszírozási eszköznek 
tartós hatást kell gyakorolnia, amely elér 
a potenciális kedvezményezettekhez, és 
gazdasági és a helyi fejlesztési politikák 
számára proaktív elemként szolgál. A 
mikrofinanszírozásra és a szociális 
vállalkozásokra vonatkozó intézkedéseket 
mentorálási és képzési programoknak kell 
kísérniük annak érdekében, hogy 
maximálisra növeljék az életképes 
mikrovállalkozások létrehozásának 
esélyeit. E célból a költségvetés egy 
meghatározott részét ki kell jelölni ilyen 
intézkedésekre.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A Szerződés 9. cikke alapján a 
programnak biztosítania kell, hogy az 
uniós politikák és tevékenységek 
meghatározása és végrehajtása során 
figyelembe veszik a nagy mértékű 
foglalkoztatás előmozdítására, a megfelelő 
szociális biztonság garantálására és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó követelményeket. A helyi és 
regionális hatóságoknak előtérbe kell 
helyezniük az ipari és kutatóközpontokat, 
valamint ösztönözniük és támogatniuk 
kell az ipari vállalkozásokat, hogy 
fektessenek be a kutatásba és fejlesztésbe.
A program lépéseinek bevezetése és az 
irányítási rendszer egyszerűsítése, 
valamint a tényleges hozzáadott érték 
létrehozása érdekében nélkülözhetetlenül 
fontos annak világos összehangolása a 
kohéziós politikán (ESZA, ERFA) belül 
működő kiegészítő megoldásokkal. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megfelelően. Az abban a cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelően, valamint figyelembe véve a 
tagállamok intézményi struktúráját, ez a 
rendelet nem lépi túl a célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A program céljainak eredményes 
megvalósítása akkor érhető el, ha a régiók 
és városok maximálisan részt vesznek az 
összes operatív végrehajtási és bevezetési 
szakaszban. A regionális jogalanyokat 
már a tervezés, illetve a pénzeszközök 
lekötésének fázisában be kellene vonni. A 
régiók, mivel a legfontosabb szereplőkké 
váltak a szociálpolitika területén is, 
hozzájárulhatnak újító társadalmi 
innovációk kidolgozásához.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az illetékes hatóságoknak pénzügyi 
ösztönzőket kell nyújtaniuk azon 
munkáltatóknak, akik képzést biztosítanak 
az alacsony képzettségű alkalmazottaik 
számára, ezzel is hozzájárulva e 
munkavállalóknak a munkerőpiacra való 
bejutásához. 
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése pozitív 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, különös tekintettel a helyi 
érdekű szükségletekre. Elszámoltatható és 
átlátható módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti 
tevékenységében érintett felek bevonása 
révén.

Módosítás 17

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 helyi és 
regionális kormányzatokkal, a szociális 
partnerekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel és más érdekelt felekkel 
együttműködve;

Indokolás

Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításában az azokért felelős összes 
kormányzati szintnek részt kell vennie.
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Módosítás 18

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, a fiatalok és a szociális 
vállalkozások esetében.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az Európa 202 stratégia célkitűzéseinek megvalósításában az azokért felelős összes 
kormányzati szintnek részt kell vennie. Ezért alapvető fontosságú a helyi hatóságok 
kapacitásának megerősítése, hogy támogatni tudják az uniós politikák végrehajtását a 
kölcsönös tanuláson, a tudásalap gyarapításán és a kapacitásépítésen keresztül.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) A munkavállalók földrajzi 
mobilitásának előmozdítása és a 
munkalehetőségek ösztönzése nyitott, 
tisztességes, jó minőségű és mindenki 
számára hozzáférhető uniós 
munkaerőpiacok létrehozásával, kiemelt 
figyelmet fordítva azokra a fiatalokra, 
akik különösen nehezen jutnak megfelelő 
szakmai lehetőséghez;

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) lépések a program keretein belül a 
válság által különösen sújtott fiatalok, 
illetve a tartós munkanélküliek érdekében.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) értékelések és hatásvizsgálatok; c) értékelések és különösen a mennyiségi 
és minőségi hatásvizsgálatok;

Módosítás 23

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

da) a leginkább kiszolgáltatott csoportok 
tekintetében végrehajtott politikák 
hatásának nyomon követése;

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A kapacitásépítés alapvető fontosságú a helyi és regionális hatóságok által a szegénység és a 
kirekesztés problémájának megoldására tett erőfeszítések támogatása érdekében. Segít új 
megközelítések tesztelésében, a társaktól való tanulásban és a tapasztalatok megosztásában.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – – 3 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) munkacsoportok szervezése nemzeti, 
regionális és helyi tisztviselőkből a 
közösségi jog végrehajtásának figyelemmel 
kísérése érdekében;

Indokolás

A közigazgatások közötti cseréknek minden kormányzati szintre ki kell terjedniük, mivel 
számos közpolitika közös végrehajtású, és nem csak a központi közigazgatás kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a nemzeti közigazgatások közötti 
személyzetcserék.

f) a regionális, helyi és nemzeti 
közigazgatások közötti személyzetcserék.

Indokolás

Az uniós jog végrehajtásának ellenőrzésekor a regionális és helyi szinteket is figyelembe kell 
venni, és ezért szükség van a regionális és helyi kormányzat képviselőinek bevonására.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

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 dolgozók 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
a munkavállalók adott csoportjainak, mint 
például a fiataloknak és az időseknek a 
segítése.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A program támogatható tevékenységeit 
más uniós – különösen pénzügyi –
eszközökkel együtt is meg lehet valósítani, 
feltéve, hogy az ilyen közös fellépés mind 
a program, mind a többi érintett eszköz 
célkitűzéseinek megfelel. E tekintetben az 
Unió strukturális alapjaival való 
szinergiákat – és különösen a programnak 
az Európai Szociális Alappal való 
kiegészítő jellegét – kell figyelembe venni, 
legfőképpen az inkluzív növekedésre és a 
szegénység felszámolására irányuló 
célkitűzések megvalósítása érdekében.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kohézió és a kiegészítő jelleg a 
helyi és regionális hatóságok által a 
program bevezetésében vállalt aktív és 
határozott részvételnek is köszönhető.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A program keretében végrehajtott 
intézkedések eredményeiről megfelelő
tájékoztatást kell nyújtani és terjeszteni kell
valamennyi érdekelt fél számára hatásuk, 
fenntarthatóságuk és a hozzáadott uniós 
érték maximalizálása érdekében.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 36

Rendeletre 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, mégpedig 
mind a nemzeti szintűek, mind az uniós 
szintűek;
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) Annak biztosítása, hogy az 
álláslehetőségek, álláspályázatok és a 
kapcsolódó információk átláthatóak 
legyenek a potenciális pályázók és a 
munkaadók számára; ezt az állami és a 
magánszektorban létrejövő új európai 
munkalehetőségek folyamatos 
nyilvántartásával és gyűjtésével, valamint 
az információk országok közötti, régiók 
közötti és határokon átnyúló, szabványos 
átjárhatósági módok révén történő 
cseréjének és terjesztésének 
előmozdításával kell elérni; Az EURES 
hálózatnak a polgárok földrajzi 
mobilitását segítő valódi európai 
portálként kell működnie;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – – 1 pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mikrofinanszírozás 
hozzáférhetőségének és elérhetőségének 
növelése az alábbiak számára:

(1) A mikrofinanszírozás 
hozzáférhetőségének és elérhetőségének 
növelése érdekében az adminisztratív 
akadályok és terhek minimálisra 
csökkentése – a hivatali bürokrácia 
csökkentése mellett – az alábbiak számára:

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kiegészítő jelleg biztosítása érdekében 
ezeket az intézkedéseket szorosan 
összehangolják a kohéziós politika 
keretében végrehajtott intézkedésekkel.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1. bekezdés a) pontja szerinti 
tevékenységeket folytató állami és 
magánszervezeteknek a kormányzás, az 
irányítás és az ügyfelek védelmét magas 
színvonalon kell biztosítaniuk a mikrohitel 
nyújtására vonatkozó európai magatartási 
kódex elveinek megfelelően, és annak 
megakadályozására kell törekedniük, hogy 
a személyek és vállalkozások túlzottan 
eladósodjanak.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
tevékenységeket folytató állami és 
magánszervezeteknek a kormányzás, az 
irányítás és az ügyfelek védelmét magas 
színvonalon kell biztosítaniuk a mikrohitel 
nyújtására vonatkozó európai magatartási 
kódex elveinek megfelelően, és annak 
megakadályozására kell törekedniük, hogy 
a nagyon magas kamatozású és a 
vállalkozókat a fizetésképtelenséghez 
vezető feltételek mellett nyújtott hitelek 
miatt a személyek és vállalkozások 
túlzottan eladósodjanak.
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