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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÓDOSÍTÁS:

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)  

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nyitott koordinációs módszert mint 
a szociálpolitika és az operatív 
hatékonyság bevált eszközét holisztikus 
módon kell felhasználni az egyes 
tagállamok érdekei szerint, ezért a 
program hatékonyságának és 
minőségének javítása érdekében javasolt 
alkalmazásának erősítése.

Or. pl

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A Szerződés 45. és 46. cikkének 
megfelelően a 492/2011/EU rendelet 
rögzíti azokat a rendelkezéseket, amelyek 
célja a munkavállalók szabad mozgásának 
megvalósítása a nemzeti foglalkoztatási 
szolgálatok közötti és a Bizottsággal való 
szorosabb együttműködés biztosítása 
révén. Az EURES-nek elő kell mozdítania 
a munkaerőpiacok jobb működését 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. Hangsúlyozni kell, hogy a 
Bizottság nem töltheti be a foglalkoztatási 
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szolgálat szerepét.

Or. pl

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Szerződés 9. cikke alapján a (19) A Szerződés 9. cikke alapján a 
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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.

programnak biztosítania kell, hogy az 
uniós politikák és tevékenységek
meghatározása és végrehajtása során 
figyelembe veszik a nagy mértékű 
foglalkoztatás előmozdítására, a megfelelő 
szociális biztonság garantálására és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó követelményeket. A program 
lépéseinek bevezetése és az irányítási 
rendszer egyszerűsítése, valamint a 
tényleges hozzáadott érték létrehozása 
érdekében nélkülözhetetlenül fontos 
annak világos összehangolása a kohéziós 
politikán (ESZA, ERFA) belül működő 
kiegészítő megoldásokkal.

Or. pl

Módosítás 5

Irányelvre 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 a 
tagállamok által nem valósíthatóak meg 
kielégítő módon, és a léptékük és hatásaik 
miatt uniós szinten jobban meg lehet őket 
valósítani, az Unió saját hatáskörén belül
intézkedéseket fogadhat el az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az abban a cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelően, valamint figyelembe véve a 
tagállamok intézményi struktúráját, ez a 
rendelet nem lépi túl a célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. pl
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pl

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a)  „Szociális vállalkozás”: olyan 
vállalkozás, amelynek elsődleges 
célkitűzése szociális hatás elérése, nem 
pedig nyereség termelése a tulajdonosok és 
az érintett felek számára. Semmilyen fajta 
haszonmegosztás nem megengedhető a 
szociális vállalkozásban a részvényesek 
között. Piaci körülmények között működik, 
árukat termel, közhasznú szolgáltatásokat 
nyújt, illetve szolgáltatásokat nyújt 
vállalkozás alapú és innovatív módon,
tevékenységének jellege szerint,
figyelembe véve a régió jellegzetességeit, 
és kihasználva a helyi erőforrásokat, a 
feleslegeket pedig elsősorban szociális 
célok elérésére használja fel. 
Elszámoltatható és átlátható módon 
irányítják, különösen a munkavállalók, az 
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ügyfelek és az üzleti tevékenységében 
érintett felek bevonása révén.

Or. pl

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) A mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás területe, amely elősegíti a 
jövőbeni vállalkozások finanszírozáshoz 
jutását, különösen a munkaerőpiactól 
legtávolabb került, munkanélküli, 
társadalmilag kirekesztett személyek, a 
mikrovállalkozások, valamint a szociális 
vállalkozások esetében.

Or. pl

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl
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Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pl

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) 60% a Progress terület számára, 
amelyből a tagállamok számára az alábbi 
felosztásokat javasolja:

- foglalkoztatáspolitikára – 18%,
- szociális védelemre és integrációra –
24%,
- munkakörülmények javítására – 8%. 
A Progress terület és egyes szekciói 
tekintetében nem szükséges 15%-nál 
többet elkülöníteni a társadalmi kísérletek, 
mint az innovatív módszerek tesztelésének 
és értékelésének a továbbfejlesztést 
szolgáló módszere előmozdítására; 

Or. pl
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Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) 25% a mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozások terület számára.

Or. pl

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fennmaradó 5%-ot a politikai 
prioritásoknak megfelelően kell évente 
felosztani a területek között.

törölve

Or. pl

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
előirányzatot legfeljebb az eszközök 1,5%-
áig igénybe veheti a technikai és/vagy 
adminisztratív segítségnyújtást céljára, 
különösen az ellenőrzés, a fordítási 
tevékenység kihelyezése, a szakértői 
ülések, és a Bizottság és a 
kedvezményezettek kölcsönös érdekét 
szolgáló tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek esetében.

Or. pl
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pl

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A munkavállalók 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.

Or. pl

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 

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

vannak más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítik azokat, különösen a kohéziós 
politikai alapok, és főként az Európai 
Szociális Alap (ESZA) illetve az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
keretében.

Or. pl

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pl

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A mikrofinanszírozás 
hozzáférhetőségének és elérhetőségének 
növelése érdekében az adminisztratív 
akadályok és terhek minimálisra 
csökkentése az alábbiak számára:

Or. pl

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl


