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Módosítás 22
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 23
Karima Delli

Rendeletre 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, szolidaritás, foglalkoztatás és 
innováció programját (a továbbiakban: a 
program) a Progress közösségi 
foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási 
program létrehozásáról szóló, 2006. 
október 24-i 1672/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi 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 
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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) .

végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 
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 24
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 – 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 gyakorlatnak 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.
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Módosítás 26
Karima Delli

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

Or. en
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Módosítás 27
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A projektnek támogatnia kell 
különösen az innovatív megoldásoknak és 
gyakorlatnak a szociális politikai 
kísérletek eszközével történő azonosítását, 
értékelését és továbbfejlesztését, hogy 
eredményesebben tudja segíteni a 
tagállamokat munkaerőpiacuk 
hatékonyabbá tételében és – szükség 
esetén – szociális védelmi, valamint 
integrációs politikájuk további 
javításában. A szociális politikai kísérletek 
szociális innovációk projektalapú 
helyszíni kipróbálására vonatkoznak. 
Ezek segítségével bizonyítékok gyűjthetők 
a szociális innovációk 
végrehajthatóságáról. A sikeres ötleteket 
szélesebb körben az Európai Szociális 
Alapból (ESZA) és más forrásokból 
származó pénzügyi támogatással kellene 
továbbfolytatni. A gyakorlati tapasztalatok 
szerint a szociális politikai kísérletek 
projektjeinek időtartama gyakran 3–5 év, 
és azokat többféle, eltérő nagyságú 
szereplő bevonásával valósítják meg. A 
szociális politikai kísérletekkel 
kapcsolatos nemzeti információs 
központok alapításuk helyszínén 
egyablakos ügyintézési pontként 
szolgálnak valamennyi érdekelt fél 
számára, és előmozdítják a hálózatok és 
partnerségek létrehozását és fejlesztését.

Or. de

Módosítás 28
Karima Delli
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Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A programnak különös 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.

Or. en

Módosítás 29
Karima Delli

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 

(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 
csökkentenie kell a kedvezményezetteket 
sújtó igazgatási terhet. 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, 
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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.

kapacitásépítéshez és műszaki 
segítségnyújtáshoz nyújtanak 
finanszírozást. Végezetül a programnak 
évenként elosztott tartalékkeret 
létrehozásával költségvetési rugalmasságot 
kell biztosítania a politikai prioritásoknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 30
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az Uniónak szilárd analitikai alapot 
kell kiépítenie a foglalkoztatási és szociális 
területen a politikai döntéshozatal 
támogatásához. Az ilyen tudásalap növeli a 
nemzeti intézkedések által nyújtott értéket 
azáltal, hogy annak uniós dimenziót 
kölcsönöz; emellett adatgyűjtés, statisztikai 
eszközök és módszerek kialakítása és 
közös mutatók révén összehasonlítást 
biztosít, elősegítve azt, hogy teljes képet 
kapjunk a foglalkoztatás, szociális politika 
és munkakörülmények területéről az egész 
Unióban, és hogy a programok és politikák 
hatékonyságának és eredményességének 
értékelése magas színvonalon történjen.
Különösen a társadalmi-gazdasági 
hátrány területi dimenziójának jobb 
megértése komoly értékkel gazdagíthatja 
az e hátrány leküzdésére irányuló, 
fenntarthatóbb és integráltabb 
megközelítések kidolgozását célzó 
erőfeszítéseket.

Or. en
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Módosítás 31
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Módosítás 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
beruházást.

Or. fr
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Módosítás 33
Karima Delli

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.

A civil társadalmi szervezetek, beleértve a 
szociális partnereket, kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be a minőségi 
foglalkoztatás előmozdításában, a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
leküzdésében, valamint a 
munkanélküliség elleni küzdelemben, és a 
program célkitűzéseinek teljesítésére 
irányuló minden intézkedést szoros 
társulásban kell végrehajtaniuk. A 
különböző szintű civil társadalmi 
szervezeteket teljes mértékben be kell 
vonni a program célkitűzéseinek elérése 
érdekében. Ennélfogva részt kell 
vállalniuk az új politikák kidolgozásában, 
nyomon követésében, értékelésében, 
gyakorlati tesztelésében, terjesztésében és 
kölcsönös megismerésében. Minden 
szinten magas szintű partnerségek 
létrehozására van szükség. A partnerségi 
elvet – mint a program valamennyi 
szakasza tekintetében irányadó elvet –
meg kell erősíteni és ki kell bővíteni.

Or. en

Módosítás 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

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

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.

Or. fr

Módosítás 35
Nuno Teixeira

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 mozgásának 
megvalósítása a tagállamok 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-
felvételi, tanácsadási és orientációs 
szolgáltatások területén, mind nemzeti, 
mind határokon átnyúló szinteken, ezáltal 
hozzájárulva az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseihez.

Or. pt
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Módosítás 36
Iosif Matula

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 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 a rugalmas biztonság 
politikáinak végrehajtásához és az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseihez.

Or. ro

Módosítás 37
Luís Paulo Alves

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 

(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
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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.

és különösképpen az adminisztratív alaki 
követelmények rugalmassá tételére 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. Ezen felül az Európai 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, 
hogy az állandó nehézségekkel küzdő és a 
válságtól súlyosan érintett régiók jobban 
hozzáférjenek az európai forrásokhoz, és 
ily módon, nehézségeik csökkentésével 
párhuzamosan, a növekedés motorjai 
legyenek.

Or. pt

Módosítás 38
Petru Constantin Luhan

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 

(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. Hasonlóképpen a kis- és 
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Európai Parlament és a Tanács létrehozta 
az eszközt.

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.

Or. ro

Módosítás 39
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A nemzetközi pénzügyi intézetek, 
különösen az Európai Beruházási Bank 
csoport tapasztalatainak kiaknázása 
érdekében a mikrofinanszírozásra és a 
szociális vállalkozásokra vonatkozó 
intézkedéseket a Bizottságnak közvetett 
módon kell végrehajtania úgy, hogy a 
költségvetés-végrehajtási feladatokat 
pénzügyi intézetekre bízza a költségvetési 
rendeletnek megfelelően. Az Unió 
forrásainak felhasználása összpontosítja a 
nemzetközi pénzügyi intézetek és más 
beruházók előnyeit, egységesíti a 
megközelítéseket és ezáltal megkönnyíti a 
finanszírozáshoz jutást, valamint a 
mikrofinanszírozás elosztását a különösen 
„veszélyeztetett” csoportok és a fiatalok 
számára. Ezenkívül támogatja a 
vállalkozói készség, a szociális gazdaság 
és azon mikrovállalkozások fejlesztését, 
amelyek nem vagy nem kellőképpen 
hitelképesek és nem rendelkeznek 
tőkeforrásokkal vagy elégtelen 
tőkeforrásaik vannak, így nem jutnak 
hitelhez. Ezáltal az Unió hozzájárulása 
segíti a kialakulóban levő szociális 
vállalkozási szektor és mikrofinanszírozási 



PE488.021v01-00 16/66 AM\900792HU.doc

HU

piac fejlődését az Unióban, és ösztönzi a 
határokon átnyúló tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 40
Karima Delli

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. Annak ellenére, 
hogy 2009-ben voltak pozitív, 
fellendülésre utaló jelek, a foglalkoztatás 
túlságosan lassan növekedett ahhoz, hogy 
határozottan csökkenteni tudta volna a 
magas munkanélküliségi rátát. Hosszabbá 
vált a munkanélküliség átlagos 
időtartama, és számos tagállamban nőtt a 
munkanélküliség a fiatalok körében, 
néhol a 40%-os arányt is meghaladta. 
Jóllehet a helyzet tagállamonként igen 
eltérő, a fiatalok körében a 
munkanélküliség átlagos aránya több 
mint kétszer nagyobb, mint a felnőttek 
esetében az Unióban. Ezenkívül nagy 
regionális egyenlőtlenségek is vannak. 
Különösen a vidéki területeken a fiatalok 
körében növekszik a munkanélküliség. A 
25 év alatti fiataloknak biztosítani kellene 
a jövőt és azt a lehetőséget, hogy 
kulcsfontosságú szerepet tölthessenek be 
társadalomban és az európai 
gazdaságban, ami most, válság idején, 
különösen fontos.

Or. en
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Módosítás 41
Karima Delli

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. 
Ezért a programnak különös figyelmet 
kell fordítania a fiatalok 
munkanélküliségére az „Ifjúsági 
kezdeményezés” terület bevezetésével, 
amelynek célja, hogy javítsa az oktatásból 
a tisztességes munkába való átmenetet és 
a fiatalok munkakörülményeit,, és 
csökkentse a korai iskolaelhagyók számát.

Or. en

Módosítás 42
Karima Delli

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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Or. en

Módosítás 43
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
17 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17d) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
jogokon alapuló megközelítést kell 
alkalmazniuk a képzés és a foglalkoztatás 
tekintetében. A fiataloknak biztosított 
tisztességes munka minőségi szempontjai, 
ideérve a gyakornoki és a 
tanulószerződéses munka javadalmazását, 
nem gyengíthetők, és a munka 
minőségéhez kapcsolódó alapvető 
munkaügyi és egyéb normáknak – mint 
például a munkaidő, a bér, a szociális 
biztonság és a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem – központi szerepet kell 
kapniuk a megtett erőfeszítésekben.

Or. en

Módosítás 44
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
17 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17e) A program intézkedéseinek 
segíteniük kell a tagállamokat a 
garantáltan tisztességes élet- és 
munkakörülmények megteremtésére 
irányuló, hatékony ösztönzők 
létrehozásában, például a fiatalokra 
vonatkozó foglalkoztatási támogatások 
vagy társadalombiztosítási járulékok 
formájában. Az ilyen ösztönzőknek arra 
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kell sarkallniuk a köz- és a magánszféra 
munkáltatóit, hogy fiatalokat vegyenek 
alkalmazásba és képezzenek ki, 
befektessenek a fiatalokat célzó minőségi 
munkahelyek létrehozásába és a 
foglalkoztatás során a fiatalok folyamatos 
képzésébe és készségeik javításába, 
továbbá a vállalkozás – mint a fiatalok 
számára nyitva álló lehetőség –
támogatásába. A programnak ezenkívül 
hangsúlyoznia kell a kisvállalkozások 
fontosságát és különleges szerepét, ami a 
képzést, a szakértelmet és a hagyományos 
know-how-t illeti, és biztosítania kell a 
fiatalok mikrofinanszírozáshoz való 
hozzáférését. A programnak e területek 
mindegyikén elő kell segítenie a legjobb 
gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét.

Or. en

Módosítás 45
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
17 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17f) A program intézkedéseinek 
segíteniük kell a tagállamokat és a 
munkaerő-piaci szereplőket az Ifjúsági 
garancia végrehajtásában, biztosítva, 
hogy a fiatalok az iskola befejezését 
követő négy hónapon belül állást 
kapjanak, vagy oktatásban vagy 
(át)képzésben részesüljenek, különösen az 
oktatást és képzést korán elhagyók és a 
fiatalok más sebezhető csoportjai 
esetében. A programnak e területen elő 
kell segítenie a legjobb gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréjét.

Or. en
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Módosítás 46
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Szerződés 8. cikke alapján a 
programnak biztosítania kell, hogy 
prioritásainak végrehajtása hozzájárul a
nők és férfiak közötti egyenlőség 
előmozdításához. Értékelések szerint a 
program valamennyi aspektusában 
jelentőséggel bír a nemek szempontjának 
figyelembe vétele, különösen annak 
biztosítása, hogy konkrét intézkedésekre 
kerüljön sor a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása érdekében. A nemek közötti 
egyenlőség kérdéseivel a program 
tevékenységei során rendszeres monitoring 
és értékelés keretében kell foglalkozni.

Or. en

Módosítás 47
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A Szerződés 10. cikke értelmében a 
programnak biztosítania kell, hogy 
prioritásainak végrehajtása hozzájárul a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelemhez, és teljesíti a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény értelmében többek 
között az oktatásra, a munkavállalásra és 
a foglalkoztatásra, és a hozzáférhetőségre 
vonatkozóan meglévő kötelezettségeit. A 
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programnak hozzá kell járulnia az ezen 
elveket végrehajtó uniós stratégiákhoz. A 
megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a 
program tevékenységei során rendszeres 
monitoring és értékelés keretében kell 
foglalkozni.

Or. en

Módosítás 48
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 49
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PE488.021v01-00 22/66 AM\900792HU.doc

HU

Módosítás 50
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A Szerződés 9. cikke alapján a 
programnak biztosítania kell, hogy az 
uniós politikák és tevékenységek 
meghatározása és végrehajtása során 
figyelembe veszik a nagymértékű
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.

Or. ro

Módosítás 51
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 52
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 53
Iosif Matula

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 
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bejutásához.

Or. ro

Módosítás 54
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 55
Karima Delli

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 

a) „Szociális vállalkozás”: a szociális 
gazdaság olyan szereplője, amelynek 
elsődleges célja szociális célkitűzések
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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.

elérése, nem pedig nyereség termelése a 
tulajdonosai, tagjai és részvényesei
számára. Piaci körülmények között 
működik, árukat termel és szolgáltatásokat 
nyújt vállalkozás alapú és innovatív 
módon, és elsősorban szociális célkitűzései
elérése érdekében visszaforgatja a 
nyereséget. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és a
tevékenységében érintett felek bevonása 
révén.

Or. en

Módosítás 56
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése szociális célok elérése, nem 
pedig nyereség termelése tulajdonosaik, 
tagjaik és az érintett felek számára. Piaci 
körülmények között működik, árukat 
termel és szolgáltatásokat nyújt vállalkozás 
alapú és innovatív módon, a feleslegeket 
pedig szociális céljainak további 
előmozdítására forgatja vissza. 
Elszámoltatható és átlátható módon 
irányítják, különösen a munkavállalók, az 
ügyfelek és az üzleti tevékenységében 
érintett felek bevonása révén.

Or. de

Módosítás 57
Wojciech Michał Olejniczak
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „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 
vállalkozás működésének megfelelő helyi 
érdekű célokra. Elszámoltatható és 
átlátható módon irányítják, különösen a 
munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti 
tevékenységében érintett felek bevonása 
révén;

Or. pl

Módosítás 58
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése szociális hatás elérése, nem 
pedig nyereség termelése a tulajdonosok és 
az érintett felek számára. Piaci 
körülmények között működik és szociális 
hasznot állít elő a közösség számára 
azáltal, hogy árukat termel és közhasznú
szolgáltatásokat nyújt, és a termelési 
folyamatot demokratikusan és részvételi 
alapon szervezi, belső érdekeltek és maga 
a közösség bevonásával. Piaci 
körülmények között működik vállalkozás 
alapú és innovatív módon, a feleslegeket 
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pedig elsősorban szociális célok elérésére 
használja fel. Elszámoltatható és átlátható 
módon irányítják.

Or. en

Módosítás 59
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) „Mikrofinanszírozás”: magában foglalja 
az olyan személyek és mikrovállalkozások 
számára nyújtott garanciákat, 
ellengaranciákat, mikrohitelt, sajáttőkét és 
kvázi-sajáttőkét, akik, illetve amelyek nem 
vagy nem kellőképpen hitelképesek és 
nem rendelkeznek tőkeforrásokkal vagy 
elégtelen tőkeforrásaik vannak, és így 
nem jutnak hitelhez.

Or. en

Módosítás 60
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 61
Karima Delli
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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 a foglalkoztatás, a szociális védelem, 
a társadalmi befogadás, a 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályok, valamint a szegénység elleni 
küzdelem terén alkalmazott uniós 
politikák kidolgozásához, végrehajtásához, 
nyomon követéséhez és értékeléséhez, és 
előmozdítja a tényeken alapuló politikai 
döntéshozatalt és a társadalmi haladást, a 
szociális partnerekkel, civil társadalmi 
szervezetekkel, a helyi és regionális 
hatóságokkal és más érdekelt felekkel 
együttműködve;

Or. en

Módosítás 62
Karin Kadenbach

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;

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 63
Karima Delli

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 segít javítani a 
mikrofinanszírozáshoz való hozzáférést, 
illetve e finanszírozás rendelkezésre 
állását azon személyek számára, akik 
elvesztették a munkájukat vagy fennáll 
annak a veszélye, hogy elveszítik azt, 
akiknek nehézségeik adódtak a 
munkaerőpiacra való belépéssel vagy az 
oda való visszalépéssel, akiknek esetében 
fennáll a társadalmi kirekesztés veszélye, 
vagy azon kiszolgáltatott személyek 
számára, akik hátrányos helyzetben 
vannak a hagyományos hitelpiachoz való 
hozzáférés terén, és azon 
mikrovállalkozások számára, amelyek 
ezeket a személyeket foglalkoztatják, 
valamint a szociális gazdaságban 
tevékenykedő vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 64
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vállalkozás területe, amely, különös 
figyelmet fordítva a legkülső és a 
legtávolabbi régiók sajátos igényeire,
elősegíti a vállalkozások finanszírozáshoz 
jutását, különösen a munkaerőpiactól 
legtávolabb került emberek és a szociális 
vállalkozások esetében.

Or. pt

Módosítás 65
Nuno Teixeira

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.

Or. pt

Módosítás 66
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az „Ifjúsági kezdeményezés” terület, 
amely javítja a fiatalok foglalkoztatási és 
oktatási helyzetét, különös tekintettel a 
nem foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülőkre (NEET-
fiatalok).

Or. en
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Módosítás 67
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 68
Karin Kadenbach

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 
fellépések érdekében

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

Or. en

Indokolás

Az Európa 2020 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 69
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 70
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) Megfelelő, elfogadható, hozzáférhető és 
hatékony szociális védőrendszerek és 
munkaerőpiacok létrehozásának 
támogatása a társadalmi befogadás és a 
magas színvonalú foglalkoztatás magas 
szintjének biztosítása, és szükség esetén a 
politikai reform elősegítése az összes 
vonatkozó érdekelt fél – többek között a 
nem kormányzati szervezetek és olyan 
kiszolgáltatott személyek, mint például 
azok, akik szegénységben és társadalmi 
kirekesztésben élnek, a fogyatékkal élők, a 
migránsok és az etnikai kisebbségek –
részvételének, valamint a jó kormányzás, 
kölcsönös tanulás és szociális innováció 
előmozdításával;

Or. en
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Módosítás 71
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) Az Európa 2020 stratégia és az uniós 
politikák szociális célkitűzései terén elért 
haladás és a munkakörülményekre 
vonatkozó uniós jog nyomon követése; 

Or. en

Módosítás 72
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) A munkavállalók földrajzi 
mobilitásának előmozdítása és a 
munkalehetőségek ösztönzése nyitott és 
mindenki számára hozzáférhető uniós
munkaerőpiacok létrehozásával, valamint 
különösen a globalizáció negatív 
következményeképpen szerkezetátalakítás 
és tömeges elbocsátások által sújtott 
ágazatokban és szektorokban dolgozó 
munkavállalók szükséges átképzésének 
lehetővé tétele;

Or. pl

Indokolás

E módosítás kiterjeszti a program hatókörét, és lehetővé teszi, hogy elérjük a szükséges 
szinergiát az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel.
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Módosítás 73
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 74
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, a civil 
társadalmi szervezetek, a szociális 
partnerek, a szociális vállalkozások és a 
szociális gazdaság szervezetei, valamint az 
állami szervek tevékenységeinek 
támogatásával.

Or. en

Módosítás 75
Karima Delli

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

eb) Az oktatásból a tisztességes 
foglalkoztatásba történő jó átmenet 
biztosítása, a korai iskolaelhagyás 
megakadályozása és a minőségi 
gyakornoki képzések és tanulószerződéses 
gyakorlati képzések támogatásával.

Or. en

Módosítás 76
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) A nők és férfiak közötti egyenlőség 
előmozdítása a nemek szempontjának 
általános érvényesítése, a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását célzó, pozitív 
cselekvés végrehajtása, a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés megakadályozása által, 
és a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
értelmében többek között az oktatásra, a 
munkavállalásra és a foglalkoztatásra, és 
a hozzáférhetőségre vonatkozóan meglévő 
kötelezettség teljesítése; 

Or. en

Módosítás 77
Karima Delli

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

4a. cikk
A partnerség elve

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
program összhangban legyen a 
kedvezményezettek szükségleteivel és 
igényeivel, továbbá előmozdítsa a jó 
kormányzást, a kölcsönös tanulást és a 
szociális innovációt, a Bizottság és a 
tagállamok a partnerség elvét 
alkalmazzák a program minden szintjén 
és annak teljes időtartama alatt. E célból 
a Bizottság és a tagállamok biztosítják, 
hogy a program célcsoportjait jelentő civil 
társadalmi szervezetek – ideértve a 
szociális partnereket –, valamint a helyi és 
regionális hatóságok részt vesznek a 
stratégiai döntésekben és a program 
területeinek fejlesztésében, 
végrehajtásában, nyomon követésében, 
értékelésében és a programmal 
kapcsolatos terjesztési tevékenységekben.
Elégséges pénzügyi forrásokat kell 
kijelölni a partnerségi elv hatékony 
végrehajtásának biztosítására, valamint a 
program célcsoportjait jelentő szociális 
partnerek és a – többek között a helyi és 
regionális szintű – civil társadalmi 
szervezetek kapacitás- és 
kompetenciaépítési tevékenységei 
számára.

Or. en

Módosítás 78
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

amelynek legalább 50 %-át a szociális 
védelem, a társadalmi befogadás, valamint 
a szegénység csökkentése és megelőzése 
céljára kell juttatni.

Or. en

Módosítás 79
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) 56% a Progress terület számára, 
amelynek legalább 50%-át a szociális 
védelem céljára, a társadalmi kirekesztés, 
valamint a szegénység elleni küzdelem és 
a szegénység megszüntetése céljára, 
legalább 10%-át a fiatalokat érintő 
munkanélküliség elleni küzdelem és 
legalább 25%-át a szociális politikai 
kísérletek előmozdításának céljára kell 
juttatni; ennek során mind kisméretű, 
mind közepes és nagyméretű projektek 
számára rendelkezésre bocsátanak 
pénzügyi eszközöket;

Or. de

Módosítás 80
Nuno Teixeira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 60% a Progress terület számára, 
amelynek legalább 17%-át a társadalmi 
kísérletek, mint az innovatív módszerek 
tesztelésének és értékelésének a 

a) 60% a Progress terület számára, 
amelynek legalább 15%-át a társadalmi 
kísérletek, mint az innovatív módszerek 
tesztelésének és értékelésének a 
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továbbfejlesztést szolgáló módszere 
előmozdítására kell juttatni;

továbbfejlesztést szolgáló módszere 
előmozdítására, illetve 15%-át a fiatalok 
foglalkoztatását célzó politikák számára
kell juttatni;

Or. pt

Módosítás 81
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 15% az EURES terület számára; b) 20% az EURES terület számára, 
amelynek legalább 40%-át célzott 
mobilitási programok, legalább 20%-át 
határon átnyúló partnerségek és legalább 
15%-át az EURES személyzetének képzése 
és képesítése céljára kell juttatni;

Or. en

Módosítás 82
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) 15% az EURES terület számára; (b) 19% az EURES terület számára; 
amelynek legalább 40%-át célzott 
mobilitási programok, legalább 20%-át 
határon átnyúló partnerségek és legalább 
15%-át az EURES személyzetének képzése 
és képesítése céljára kell juttatni;

Or. de
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Módosítás 83
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 84
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(c) 20% a mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozások terület számára; amelynek 
legalább 45%-át a mikrofinanszírozás és 
legalább 45%-át a szociális vállalkozások 
céljára kell juttatni.

Or. de

Módosítás 85
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program költségvetésének 25%-át 
szociálpolitikai kísérletek előmozdítására, 
és legalább egy másik 10%-át a fiatalok 
munkanélkülisége és kirekesztése elleni 
küzdelem céljára kell juttatni; a 
finanszírozást kis, közepes és nagy 
projektek számára egyaránt elérhetővé 
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kell tenni;

Or. en

Módosítás 86
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
előirányzat mellett finanszírozást kell 
nyújtani a 3. cikk (1) bekezdésének ca) 
pontjában meghatározott „Ifjúsági 
kezdeményezés” terület számára. A 
program ideje alatt, 2014. január 1-től 
2020. december 31-ig, az e területhez 
rendelt pénzügyi előirányzat összege […] 
milló EUR.

Or. en

Indokolás

A fiatalok körében meglévő elfogadhatatlanul magas munkanélküliségi szintek csökkentése 
érdekében új területet – „Ifjúsági kezdeményezés” – vezetnek be, amennyiben e célkitűzés 
számára biztosítani lehet a finanszírozást a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretben.

Módosítás 87
Karin Kadenbach

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 

3. Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
keretösszeg legfeljebb 2%-át a program 
végrehajtására, például a technikai 
és/vagy adminisztratív segítségnyújtással, 
a fordítási tevékenységgel, pályázati 
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szakértői ülések, és a Bizottság és a 
kedvezményezettek kölcsönös érdekét 
szolgáló tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek esetében.

felhívásokkal, a szakértői ülésekkel és a 
kommunikációval kapcsolatos költségek 
megtérítése céljára utalják ki.

Or. de

Módosítás 88
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 89
Karima Delli

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;

Or. en

Módosítás 90
Karima Delli

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

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

c) gyakorlati jogi és politikai szakemberek 
és EURES-tanácsadók, valamint az 
EURES határon átnyúló partnerségek 
szereplőinek képzése;

Or. en

Módosítás 91
Karin Kadenbach

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

Or. en

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 92
Petru Constantin Luhan

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, 

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

valamint a mikrohitelnyújtók 
kapacitásának fejlesztése;

Or. ro

Módosítás 93
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szociális partnerek szervezetei, nem 
kormányzati szervezetek és a szociális 
gazdaság szereplői kapacitásának 
fejlesztése,

Or. en

Módosítás 94
Karin Kadenbach

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

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;

Or. en

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.
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Módosítás 95
Petru Constantin Luhan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 96
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) szakértői testületek, nemzeti, regionális 
és helyi hatóságok, a civil társadalom, 
valamint a szociális partnerek szervezetei 
és a foglalkoztatási szolgálatok európai 
szintű hálózatba szervezése és 
együttműködése;

Or. en

Módosítás 97
Karin Kadenbach

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.

Or. en
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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 98
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Adott esetben, a személyek Unión belüli 
mobilitását előmozdító és a mobilitást 
választó polgárok előtti akadályok 
felszámolását célzó intézkedések:

a) az álláskeresők, mobilis 
munkavállalók, határ menti ingázók és 
ezek érdekképviseleti szervezetei, valamint 
a munkáltatók számára nyújtott 
tájékoztatás és tanácsadás; a határon 
átnyúló ellátásokat nyújtók számára 
biztosított képzés;
b) az álláskeresők és az állásajánlók 
közvetítéséhez szükséges többnyelvű 
digitális platform fejlesztése, 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.

Or. en
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Módosítás 99
Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 100
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A mikrofinanszírozás és a szociális 
vállalkozások támogatása, illetve azon 
személyek támogatása, akik nem vagy 
nem kellőképpen hitelképesek és nem 
rendelkeznek tőkeforrásokkal vagy 
elégtelen tőkeforrásaik vannak, és így 
nem jutnak hitelhez, elsősorban az Unió 
éves költségvetésére alkalmazandó 
pénzügyi szabályokról szóló XXX/2012 
rendelet [új költségvetési rendelet] első 
részének VIII. címében meghatározott 
pénzügyi eszközök, valamint támogatások 
révén.

Or. en
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Módosítás 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
Európai 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.

Or. fr

Módosítás 102
Karima Delli

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 

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

Or. en

Módosítás 103
Karima Delli

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.

Or. en

Módosítás 104
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A végrehajtott intézkedéseknek 
ezenkívül összhangban kell lenniük az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával és a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezménnyel.

Or. en

Módosítás 105
Alain Cadec
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 106
Karima Delli

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 26d. cikkben 
említett Stratégiai Tanácsadó Testülettel 
együttműködésben, célkitűzései 
teljesítésében elért eredmények felmérése, 
a forrásfelhasználás hatékonyságának 
megállapítása és az uniós hozzáadott érték 
megállapítása érdekében. A 26d. cikkben 
említett Stratégiai Tanácsadó Testület a 
teljes értékelési folyamatban részt vesz.

Or. en

Módosítás 107
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. cikk
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Tematikus szakaszok
A Progress terület többéves 
munkaprogramjának támogatnia kell az 
alábbiak közül egy vagy több tematikus 
szakasz intézkedéseit:
a) foglalkoztatás;
b) szociális védelem, társadalmi befogadás 
és szegénység csökkentése és megelőzése;
c) munkakörülmények, munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem;
Ezenkívül magában kell foglalnia az 
alábbi horizontális prioritásokat:
a) szociálpolitikai kísérletek;
b) a fiatalok munkanélkülisége és 
kirekesztése elleni küzdelem;
c) a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség 
előmozdítása;
d) a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés elleni küzdelem, és a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény szerinti 
kötelezettségek teljesítése;
e) a gyermekek jogainak és jólétének 
védelme.

Or. en

Módosítás 108
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben meghatározott általános 
célkitűzések mellett a Progress terület 
egyedi célkitűzései a következők:

A 4. cikkben meghatározott általános 
célkitűzések mellett a Progress terület 
egyedi célkitűzései a következők: az 
Európa 2020 stratégia, a szegénység elleni 
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küzdelem európai platformja és más 
vonatkozó kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásának támogatása, és a 
megerősített szociális nyitott koordinációs 
módszerben való részvétel. Az egyedi 
célkitűzések:

Or. en

Módosítás 109
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) jó minőségű összehasonlító elemzési 
tudásbázis kialakítása és terjesztése annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
foglalkoztatásra, a munkakörülményekre, 
a szociális védelemre, a társadalmi 
befogadásra, valamint a 
megkülönböztetés és a többszörös 
megkülönböztetés, a szegénység és a 
lakhatásból való kirekesztettség, a fiatalok 
munkanélkülisége és szegénysége, a 
migránsok és az etnikai kisebbségek tagjai 
körében a szegénység, valamint a 
gyermekszegénység és az 
energiaszegénység elleni küzdelemre 
vonatkozó uniós politikák, továbbá az e 
területekre vonatkozó jogszabályok szilárd 
tényeken alapuljanak és tükrözzék az egyes 
tagállamokban és egyéb részt vevő
országokban élő emberek szükségleteit, 
társadalmi kihívásait és körülményeit

Or. en

Módosítás 110
Karima Delli
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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 európai foglalkoztatási stratégia és 
a nyitott koordinációs módszer keretében 
a szociális védelem és a társadalmi 
befogadás terén, és szakmai szervezetek, 
köztük szociális partnerek és civil 
társadalmi szervezetek közötti 
hálózatépítési tevékenység révén – a 
foglalkoztatásra, a szociális védelemre, a 
társadalmi befogadásra, a
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályokra, valamint a 
megkülönböztetés és a többszörös 
megkülönböztetés, a szegénység és a 
lakhatásból való kirekesztettség elleni 
küzdelemre, a gyermekek jogainak és 
jólétének védelmére, a fiatalok 
munkanélkülisége és szegénysége elleni 
küzdelemre, a migránsok 
beilleszkedésének segítésére és a 
menedékkérők helyzetének javítására 
vonatkozó uniós politikákkal kapcsolatos
párbeszéd elősegítése uniós, nemzeti és 
nemzetközi szinten annak érdekében, hogy 
ez segítse a tagállamokat és egyéb részt 
vevő országokat politikáik kialakítása és az 
uniós jog végrehajtása során;

Or. en

Módosítás 111
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az eredményes és inkluzív 
információmegosztás, a kölcsönös tanulás 

b) az eredményes és inkluzív 
információmegosztás, a kölcsönös tanulás 
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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;

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;

Or. en

Módosítás 112
Luís Paulo Alves

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 és nemzetközi szinten annak 
érdekében, hogy ez segítse a tagállamokat 
és egyéb résztvevő országokat politikáik 
kialakítása és az uniós jog végrehajtása 
során;

Or. pt

Módosítás 113
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az eredményes és inkluzív 
információmegosztás, a kölcsönös tanulás 

b) az eredményes és inkluzív 
információmegosztás, a kölcsönös tanulás 
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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;

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

Or. ro

Módosítás 114
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) valamennyi fontos szereplő aktív 
részvételének támogatása a már elfogadott 
uniós prioritások – például az aktív 
befogatás, a megkülönböztetés és a 
többszörös megkülönböztetés, a 
hajléktalanság és a lakhatásból való 
kirekesztettség, a gyermekszegénység, az 
energiaszegénység, a fiatalok szegénysége 
és munkanélkülisége és a migránsok 
körében a szegénység elleni küzdelem, a 
menedékkérők és az etnikai kisebbségek 
helyzetének javítása, valamint az európai 
fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020, a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény, a mentális 
egészségről szóló együttes fellépés és az 
egészség terén mutatkozó 
egyenlőtlenségekről szóló együttes fellépés 
végrehajtásának – nyomon követésében.

Or. en

Módosítás 115
Karima Delli
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a prevenciós kultúra előmozdítása a 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
terén, és a testi és lelki egészség 
támogatása a munkahelyi környezetben;

Or. en

Módosítás 116
Karin Kadenbach

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.

Or. en

Módosítás 117
Luís Paulo Alves

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, 

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

előmozdításához és támogatásához 
szükséges kapacitásaik növelése 
érdekében.

Or. pt

Módosítás 118
Karin Kadenbach

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;

Or. de

Módosítás 119
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. cikk
Tematikus szakaszok

Az EURES terület a következő területeken 
foglal magában intézkedéseket:
a) információs szolgáltatás, tanácsadás és 
közvetítés a mobilis munkavállalók és a 
munkáltatók között;
b) célzott mobilitási rendszerek;
c) transznacionális, ágazati és határon 
átnyúló együttműködés;
d) a tevékenységek és az elhelyezkedés 
értékelése, átfogó szakaszként;
e) „Az első EURES-állásod” fiatal 
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álláskeresők számára.

Or. en

Módosítás 120
Nuno Teixeira

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;

Or. pt

Módosítás 121
Karima Delli

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 

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

nyújtsanak a képességek kibontakoztatása 
érdekében, különösen az alacsony 
képzettségű unkavállalók körében; ezt az 
információk országok közötti, régiók 
közötti és határokon átnyúló cseréjével és 
terjesztésével kell elérni szabványos 
átjárhatósági módok alkalmazásával;

Or. en

Módosítás 122
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) 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 –
de csak igen korlátozott számban a 
kiskorúaknak – a segítése.

Or. de

Indokolás

A kiskorúaknak az EURES segítségével külföldre történő közvetítése többek között 
ifjúságvédelmi okoknál fogva problematikus, a felügyeleti kötelezettség szabályozása 
többnyire nem megfelelő. Mivel azonban az EURES a nemzeti munkaerő-piaci ügynökségek 
körében központi szerepet tölt be, ennek a célcsoportnak a kifejezett említése vagy 
hangsúlyozása esetén fokozott nyomást fejtene ki abba az irányba, hogy a fiatalok külföldre 
történő közvetítését célzó programokat kell létrehozni.
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Módosítás 123
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) célzott foglalkoztatási mobilitási 
program létrehozása a transznacionális 
munkaerő-felvétel és elhelyezkedés terén, 
hogy az állásajánlatok és álláspályázatok 
európai szintű közvetítése révén segítsék a 
fiatalokat abban, hogy egy másik 
tagállamban állást találjanak (Az első 
EURES-állásod” cselekvés); ennek 
magában kell foglalnia az elhelyezkedés 
minden fázisát a felvételre való előzetes 
felkészítéstől kezdve a felvétel utáni 
segítségnyújtásig a pályázó sikeres 
munkaerő-piaci integrációjának 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 124
Luís Paulo Alves

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. Mikrofinanszírozás hozzáférhetőségének 
és elérhetőségének növelése – a hivatali 
bürokrácia csökkentése mellett – az 
alábbiak számára:

Or. pt

Módosítás 125
Karima Delli
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 126
Nuno Teixeira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) olyan személyek, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy 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;

Or. pt
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Módosítás 127
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 128
Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 129
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A végső kedvezményezettek elérése és 
versenyképes és életképes 
mikrovállalkozások létrehozása érdekében 
az 1. bekezdés a) pontja szerinti 

(2) A végső kedvezményezettek elérése és 
életképes mikrovállalkozások létrehozása 
érdekében az 1. bekezdés a) pontja szerinti 
tevékenységeket folytató állami és 
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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.

magánszervezeteknek szorosan együtt kell 
működniük a mikrohitel végső 
kedvezményezettjeit képviselő 
szervezetekkel, ideértve a civil társadalmi 
szervezeteket, és az ilyen végső 
kedvezményezettek számára mentorálási és 
oktatási programokat nyújtó 
szervezetekkel, különösen az ESZA 
támogatásban részesülőkkel.

Or. en

Módosítás 130
Karin Kadenbach

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 arra kell 
törekedniük, hogy megakadályozzák, hogy
a személyek és vállalkozások túlzottan 
eladósodjanak, és ehelyett arra 
törekedjenek, hogy e tevékenységből 
megélhetést biztosító jövedelemhez 
jussanak.

Or. de

Módosítás 131
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
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Tematikus szakaszok
A 25 év alatti személyekre vonatkozó 
„Ifjúsági kezdeményezés” terület a 
következő területeken foglal magában 
intézkedéseket:
a) a korai iskolaelhagyás 
megakadályozása, különösen a képzésbe 
való reintegráció révén,
b) a munkaerőpiacon hasznos készségek 
fejlesztése, hogy közelebb kerüljön 
egymáshoz a foglalkoztatás, az oktatás és 
a képzés világa,
c) az első munkatapasztalat és a 
munkahelyi képzés támogatása, hogy 
lehetőséget nyújtsanak a fiataloknak a 
szükséges készségek és munkatapasztalat 
megszerzéséhez,
d) belépés a munkaerőpiacra: a(z első) 
munkahely megszerzése;

Or. en

Módosítás 132
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
26 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26b. cikk
Egyedi célkitűzések

A 4. cikkben meghatározott általános 
célkitűzések mellett az „Ifjúsági 
kezdeményezés” terület egyedi célkitűzései 
a következők:
a) egyedi innovációs programok 
létrehozásának támogatása a fiatalok 
munkanélkülisége elleni fellépés, 
valamint a fiatalok oktatásból a 
tisztességes munkába való átlépésének 
előmozdítása érdekében, különös 
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tekintettel azokra a fiatalokra, akik 
hátrányos helyzetű területeken vagy olyan 
régiókban élnek, ahol különösen nagy a 
munkanélküliség a fiatalok körében; 
ebben az összefüggésben különös 
figyelmet kell fordítani a kevesebb 
lehetőséggel rendelkező fiatalokra, 
ideértve a fiatal nőket, a nem 
foglalkozatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülőkre (NEET-fiatalok) és az 
etnikai kisebbségi háttérrel rendelkező 
fiatalokat, akik mindannyian többszörös
megkülönböztetéstől szenvedhetnek;
b) a legjobb gyakorlatok cseréjének és a 
kölcsönös tanulásnak a támogatása a 
fiatalok munkanélkülisége elleni 
küzdelem terén, ideértve egy olyan 
ifjúsági garancia bevezetésének a 
lehetőségét, amely munkahelyet, 
továbbképzést vagy munkahelyi képzést 
kínálna minden fiatal számára 
Európában, legkésőbb négy hónappal az 
oktatás elhagyása vagy a munkanélkülivé 
válás után; a gyakorlati képzések és a 
tanulószerződéses gyakorlati képzések 
színvonalának javítása és a korai 
iskolaelhagyás visszaszorítása;
c) pénzügyi támogatás nyújtása a politikai 
döntéshozók számára, hogy a fiatalok 
munkanélküliségének visszaszorítását 
célzó szociálpolitikai és munkaerő-piaci 
megközelítéseket teszteljenek, 
előmozdítsák a fiatalok oktatásból a 
tisztességes foglalkoztatásba való 
átlépését, javítsák a gyakorlati képzések és 
a tanulószerződéses gyakorlati képzések 
színvonalát, csökkentsék a korai 
iskolaelhagyók számát és hozzáférhetővé 
tegyék a vonatkozó ismereteket és 
tapasztalatokat;
d) pénzügyi támogatás nyújtása uniós, 
nemzeti és regionális szervezetek számára, 
hogy bővítsék az olyan tevékenységek 
kidolgozását, előmozdítását és 
támogatását célzó kapacitásukat, amelyek 
célja a fiatalok munkanélküliségének 
visszaszorítása, a fiatalok oktatásból a 
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tisztességes foglalkoztatásba való 
átlépésének előmozdítása, a gyakorlati 
képzések és a tanulószerződéses gyakorlati 
képzések színvonalának javítása, a korai 
iskolaelhagyók számának csökkentése, 
valamint a vonatkozó ismeretek és 
tapasztalatok hozzáférhetővé tétele.

Or. en

Módosítás 133
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
26 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26c. cikk
Részvétel

(1) Az „Ifjúsági kezdeményezés” terület 
nyitva áll majd az alábbi országok előtt:
a) a tagállamok;
b) az EFTA- és EGT-tagállamok az EGT-
megállapodásnak megfelelően;
c) a tagjelölt és potenciális tagjelölt 
országok, az uniós programokban történő 
részvételükre vonatkozó 
keretmegállapodásokban meghatározott 
általános elveknek és általános 
feltételeknek és kikötéseknek megfelelően.
(2) Az „Ifjúsági kezdeményezés” terület 
nyitva áll valamennyi állami és/vagy 
magán szervezet, szereplő és intézmény, 
különösen a következők előtt:
a) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok;
b) a foglalkoztatási szolgálatok;
c) a szociális partnerek;
d) ifjúsági szervezetek és egyéb nem 
kormányzati szervezetek, minden politikai 
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szinten;
e) felsőoktatási intézmények és 
kutatóintézetek;
f) értékelő és hatásvizsgáló szakemberek;
(3) Az „Ifjúsági kezdeményezés” terület 
végrehajtása érdekében a Bizottság 
együttműködést hoz létre a 16. cikk (2a) 
bekezdésében említett uniós 
ügynökségekkel. A Bizottság 
együttműködést hozhat létre a 16. cikk (3) 
bekezdésében említett nemzetközi 
szervezetekkel és a programban részt nem 
vevő harmadik országokkal is, a 16. cikk 
(4) bekezdésével összhangban.

Or. en

Módosítás 134
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
3 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ifjúsági kezdeményezés” terület

Or. en


