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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A „Modern költségvetés a 
polgárainak védelmet, biztonságot és 
lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret” című26, 2018. 
május 2-án elfogadott közleményében a 
Bizottság azt szorgalmazta, hogy a 
következő pénzügyi keretben nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni az ifjúsági ügyekre, 
különösen a 2014 és 2020 közötti 
időszakra szóló Erasmus+ program ‒ az 
Unió egyik leglátványosabb sikertörténete 
‒ méretének több mint kétszeresére 
növelése révén. Az új programnak az 
inkluzivitásra kell helyeznie a hangsúlyt, 
valamint arra, hogy minél több olyan fiatalt 
érjen el, akik kevesebb lehetőséggel 
rendelkeznek, mint társaik. Ezáltal több 
fiatal számára válhat lehetővé, hogy 
tanulás vagy munka céljából más országba 
költözzön.

(8) A „Modern költségvetés a 
polgárainak védelmet, biztonságot és 
lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 
2021–2027-es időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret” című26, 2018. 
május 2-án elfogadott közleményében a 
Bizottság azt szorgalmazta, hogy a 
következő pénzügyi keretben nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni az ifjúsági ügyekre, 
különösen a 2014 és 2020 közötti 
időszakra szóló Erasmus+ program ‒ az 
Unió egyik leglátványosabb sikertörténete 
‒ méretének több mint kétszeresére 
növelése révén. A következő többéves 
pénzügyi keretről szóló, 2018. március 14-
i állásfoglalásában az Európai Parlament 
a program költségvetésének 
megháromszorozását szorgalmazta. Az új 
programnak az inkluzivitásra kell 
helyeznie a hangsúlyt, valamint arra, hogy 
minél több olyan fiatalt érjen el, akik 
kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, mint 
társaik. Ezáltal több fiatal számára válhat 
lehetővé, hogy tanulás vagy munka 
céljából más országba költözzön.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321. 26 COM(2018) 321.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai identitás 
megerősítése az oktatás és a kultúra révén” 
című közleményében kiemelte, hogy az 
oktatás, a kultúra és a sport meghatározó 
szerepet játszik az aktív polgári 
szerepvállalás és a közös értékek érvényre 
juttatásában a legfiatalabb nemzedékek 
körében. Európa és demokratikus 
társadalmaink jövője szempontjából 
rendkívül fontos az európai identitástudat 
erősítése és az egyének demokratikus 
folyamatokban történő aktív 
szerepvállalásának ösztönzése. A külföldi 
tanulás, képzés és munkavállalás, illetve az 
ifjúsági és sporttevékenységekben 
külföldön való részvétel hozzájárul a maga 
sokféleségében megnyilvánuló európai 
identitás és a kulturális közösséghez való 
tartozás érzésének erősítéséhez, valamint 
az aktív polgári szerepvállalás 
előmozdításához minden korosztályban. A 
mobilitási tevékenységekben 
résztvevőknek saját helyi közösségük aktív 
tagjává kell válniuk, valamint a fogadó 
ország helyi közösségeibe is be kell 
illeszkedniük, hogy megoszthassák 
tapasztalataikat. Támogatni kell az 
oktatásban, képzésben és az ifjúságban 
megnyilvánuló kreativitás valamennyi 
aspektusának megerősítésével és az egyéni 
kulcskompetenciák fejlesztésével 
kapcsolatos tevékenységeket.

(17) A Bizottság „Az európai identitás 
megerősítése az oktatás és a kultúra révén” 
című közleményében kiemelte, hogy az 
oktatás, a kultúra és a sport meghatározó 
szerepet játszik az aktív polgári 
szerepvállalás és a közös értékek érvényre 
juttatásában a legfiatalabb nemzedékek 
körében. Európa és demokratikus 
társadalmaink jövője szempontjából 
rendkívül fontos az európai identitástudat 
erősítése és az egyének demokratikus 
folyamatokban történő aktív 
szerepvállalásának ösztönzése. A külföldi 
tanulás, képzés és munkavállalás, illetve az 
ifjúsági és sporttevékenységekben 
külföldön való részvétel hozzájárul a maga 
sokféleségében megnyilvánuló európai 
identitás és a kulturális közösséghez való 
tartozás érzésének erősítéséhez, valamint 
az aktív polgári szerepvállalás 
előmozdításához minden korosztályban. 
Ennek megfelelően a program arra 
törekszik, hogy az etnikai hovatartozás, a 
nemek, a képességek, a társadalmi háttér 
és az Unió földrajzi adottságai 
szempontjából tükrözze az európai 
társadalom sokszínűségét. A mobilitási 
tevékenységekben résztvevőknek saját 
helyi közösségük aktív tagjává kell 
válniuk, valamint a fogadó ország helyi 
közösségeibe is be kell illeszkedniük, hogy 
megoszthassák tapasztalataikat. Támogatni 
kell az oktatásban, képzésben és az 
ifjúságban megnyilvánuló kreativitás 
valamennyi aspektusának megerősítésével 
és az egyéni kulcskompetenciák 
fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket.

Indokolás

Az európai társadalom valamennyi szegmensét elérő uniós programok jobb ár-érték arányt 
képviselnek, különösen az uniós értékek előmozdítása és az esélyegyenlőség biztosítása terén, 
és így a programok jelentőségéről is be kell számolni.

Módosítás 3
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Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A programnak hozzá kell járulnia a 
készségek és a képesítések 
átláthatóságának és elismerésének, 
valamint a kreditek és a tanulási 
eredmények egységei átvitelének 
elősegítéséhez, a minőségbiztosítás 
előmozdításához, továbbá a nem formális 
és informális tanulás eredményeinek 
érvényesítéséhez, valamint a 
készségmenedzsmenthez és az azzal 
kapcsolatos tanácsadáshoz. Ezzel 
összefüggésben a programnak a nemzeti és 
uniós szintű kapcsolattartó pontok és 
hálózatok számára is támogatást kell 
nyújtania, amelyek elősegítik az európai 
szintű csereprogramokat, továbbá 
ösztönöznie kell a rugalmas tanulási pályák 
kialakítását az oktatás, képzés és 
ifjúságügy különböző területei, valamint a 
formális és nem formális tanulás között.

(28) A programnak hozzá kell járulnia a 
készségek és a képesítések 
átláthatóságának és elismerésének, 
valamint a kreditek és a tanulási 
eredmények egységei átvitelének 
elősegítéséhez, a minőségbiztosítás 
előmozdításához, továbbá a nem formális 
és informális tanulás eredményeinek 
érvényesítéséhez, valamint a 
készségmenedzsmenthez és az azzal 
kapcsolatos tanácsadáshoz. Különösen a 
szakképzés területén, a nemzeti rendszerek 
sokszínűségén felülemelkedve – az 
oklevelek kiadása érdekében – biztosítania 
kell a készségek és eredmények 
érvényesítését és elismerését az EU-n 
belüli mobilitás keretében és az Erasmus 
programhoz társult harmadik országok 
viszonylatában. Ezzel összefüggésben a 
programnak a nemzeti és uniós szintű 
kapcsolattartó pontok és hálózatok számára 
is támogatást kell nyújtania, amelyek 
elősegítik az európai szintű 
csereprogramokat, továbbá ösztönöznie 
kell a rugalmas tanulási pályák kialakítását 
az oktatás, képzés és ifjúságügy különböző 
területei, valamint a formális és nem 
formális tanulás között.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Fontos, hogy ösztönözzük az 
európai integrációval kapcsolatos tárgyak 
oktatását, tanulását és kutatását, valamint 
előmozdítsuk az e témákról folytatott 
vitákat a Jean Monnet akció keretében a 
felsőoktatás területén, valamint az oktatás 
és képzés más területein is nyújtott 

(31) Fontos, hogy ösztönözzük az 
európai integrációval, az európai 
történelemmel és polgársággal kapcsolatos 
tárgyak oktatását, tanulását és kutatását, 
valamint előmozdítsuk az e témákról 
folytatott vitákat a Jean Monnet akció 
keretében a felsőoktatás területén, valamint 
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támogatáson keresztül. Az európai 
identitástudat és elkötelezettség erősítése 
különösen fontos olyan időkben, amikor az 
Unió alapjául szolgáló és európai 
identitásunk részét képező értékek 
próbának vannak kitéve, és alacsony a 
polgári szerepvállalás szintje. A 
programnak továbbra is hozzá kell járulnia 
a kiválóság fejlesztéséhez az európai 
integrációs tanulmányok területén.

az oktatás és képzés más területein is 
nyújtott támogatáson keresztül. Az európai 
identitástudat, az európai polgárság és az 
elkötelezettség erősítése különösen fontos 
olyan időkben, amikor az Unió alapjául 
szolgáló és európai identitásunk részét 
képező értékek próbának vannak kitéve, és 
alacsony a polgári szerepvállalás szintje. A 
programnak továbbra is hozzá kell járulnia 
a kiválóság fejlesztéséhez az európai 
integrációról, az európai történelemről és 
polgárságról szóló tanulmányok területén.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Szem előtt tartva az 
éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, 
összhangban az Unió által a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak 
elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a 
program hozzá fog járulni az éghajlati 
cselekvés általános érvényesítéséhez az 
uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy 
összességében az uniós költségvetési 
kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-
politikai célok elérését. A releváns 
tevékenységek meghatározására a program 
előkészítése és végrehajtása során, újbóli 
értékelésükre pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálati folyamat 
keretében kerül sor.

(32) Szem előtt tartva az 
éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, 
összhangban az Unió által a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak 
elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a 
program hozzá fog járulni az éghajlati 
cselekvés általános érvényesítéséhez az 
uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy az 
uniós költségvetési kiadások legalább
25%-a támogassa az éghajlat-politikai 
célok elérését a többéves pénzügyi keret 
2021 és 2027 közötti időszakában, és 
amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re 
évente 30%-át éghajlat-politikai 
célkitűzések támogatására fordítsák. A 
releváns tevékenységek meghatározására a 
program előkészítése és végrehajtása során, 
újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálati folyamat 
keretében kerül sor.

Indokolás

A változtatás a Parlament által az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan 
kitűzött célt tükrözi.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Ez a rendelet meghatározza a 
program pénzügyi keretösszegét, amely [a 
hivatkozást frissíteni kell adott esetben a 
költségvetési fegyelemről, a költségvetési 
ügyekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
intézményközi megállapodás 17. pontja 
értelmében34] az éves költségvetési eljárás 
során az elsődleges referenciaösszeget 
jelenti az Európai Parlament és a Tanács 
számára.

(33) Ez a rendelet meghatározza a 
program pénzügyi keretösszegét, amely [a 
hivatkozást frissíteni kell adott esetben a 
költségvetési fegyelemről, a költségvetési 
ügyekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
intézményközi megállapodás 17. pontja 
értelmében34] az éves költségvetési eljárás 
során az elsődleges referenciaösszeget 
jelenti az Európai Parlament és a Tanács 
számára. 2021-től a program éves 
költségvetésének jelentős növekedését kell 
biztosítani a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi kerethez 
képest, amelyet az éves előirányzatok 
lineáris és fokozatos növekedése követ. Ez 
lehetővé tenné annak biztosítását, hogy a 
lehető legtöbb résztvevő hozzáférjen a 
programhoz a 2021–2027 közötti többéves 
pénzügyi keret kezdetétől fogva.

__________________ __________________

34 HL L […], […], […] o. 34 HL L […], […], […] o.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „tanulási célú mobilitás”: a 
lakóhely szerinti országtól eltérő országba 
való, tanulmányi, képzési, illetve nem 
formális vagy informális tanulási célú 
tényleges átköltözés; olyan intézkedések 
kísérhetik, mint például nyelvi támogatás 
és képzés, és/vagy kiegészítheti e-tanulás 
és virtuális együttműködés. Bizonyos 

2. „tanulási célú mobilitás”: a 
lakóhely szerinti országtól eltérő országba 
való tényleges átköltözés tanulmányok, 
képzés, illetve nem formális vagy 
informális tanulás, többek között duális 
szakképzés céljából. olyan intézkedések 
kísérhetik, mint például nyelvi támogatás 
és képzés, és/vagy kiegészítheti e-tanulás 
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sajátos esetekben információs és 
kommunikációs technológiai eszközök 
alkalmazásán keresztül történő tanulás 
formájában is megvalósulhat;

és virtuális együttműködés. Bizonyos 
sajátos esetekben információs és 
kommunikációs technológiai eszközök 
alkalmazásán keresztül történő tanulás 
formájában is megvalósulhat;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „szakképzésben részt vevők”: 
minden olyan személy, aki beiratkozott 
szakmai alapképzési vagy szakmai 
továbbképzési programra, bármely szinten 
a középfokú oktatástól a posztszekunder 
képzésig. Az említett programok frissen 
végzett résztvevőit is magában foglalja;

9. „szakképzésben részt vevők”: 
minden olyan személy, aki beiratkozott 
szakmai alapképzési, szakmai 
továbbképzési vagy duális szakképzési
programra, bármely szinten a középfokú 
oktatástól a posztszekunder képzésig. Az 
említett programok frissen végzett 
résztvevőit is magában foglalja;

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyéni tanulási célú mobilitás, 
valamint az együttműködés, a befogadás, a 
kiválóság, a kreativitás és az innováció 
ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez 
kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák 
szintjén;

a) az egyéni tanulási célú mobilitás, 
valamint az együttműködés, a befogadás, a 
kiválóság, a kreativitás és az innováció 
ösztönzése a szervezetek és szakpolitikák 
szintjén az oktatás, a képzés, valamint az 
európai polgárság és történelem területén;

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programnak a 2021 és 2027 
közötti időszakban történő megvalósítására 
szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 

(1) A programnak a 2021 és 2027 
közötti időszakban történő megvalósítására 
szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi 
árakon 41 097 000 000 EUR (folyó áron 
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30 000 000 000 EUR. 46 758 000 000 EUR).

Indokolás

Javasoljuk, hogy a pénzügyi keretösszeget a következő többéves pénzügyi keretről szóló, 
március 14-i és május 30-i európai parlamenti állásfoglalásokkal összhangban módosítsák 
program szerinti technikai bontás alapján, amely a jövőben kiigazítható, tiszteletben tartva az 
Európai Parlament ezen állásfoglalásokban kifejezett átfogó álláspontját és az EU-27 
tekintetében a GNI 1,3%-os általános szintjét.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 24 940 000 000 EUR az oktatás és 
képzés terén végrehajtandó 
tevékenységekre, amely összegből:

a) az (1) bekezdésben említett összeg 
83,14%-a az oktatás és képzés terén 
végrehajtandó tevékenységekre, amely 
összegből:

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. legalább 8 640 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni a 4. cikk a) pontjában és az 
5. cikk a) pontjában említett felsőoktatási 
tevékenységekre;

1. az (1) bekezdésben említett összeg 
legalább 28,8%-át el kell különíteni a 
4. cikk a) pontjában és az 5. cikk a) 
pontjában említett felsőoktatási
tevékenységekre;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. legalább 5 230 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni a 4. cikk b) pontjában és az 5. 
cikk a) pontjában említett szakképzési 

2. az (1) bekezdésben említett összeg 
legalább 17,43%-át el kell különíteni a 
4. cikk b) pontjában és az 5. cikk a) 
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tevékenységekre; pontjában említett szakképzési 
tevékenységekre;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. legalább 3 790 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni a 4. cikk c) pontjában és az 5. 
cikk a) pontjában említett iskolai oktatási 
tevékenységekre;

3. az (1) bekezdésben említett összeg 
legalább 12,63%-át el kell különíteni a 4. 
cikk c) pontjában és az 5. cikk a) pontjában 
említett iskolai oktatási tevékenységekre;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. legalább 1 190 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni a 4. cikk d) pontjában és az 5. 
cikk a) pontjában említett felnőttoktatási 
tevékenységekre;

4. az (1) bekezdésben említett összeg 
legalább 3,97%-át el kell különíteni a 4. 
cikk d) pontjában és az 5. cikk a) pontjában 
említett felnőttoktatási tevékenységekre;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. 450 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni a 7. cikkben említett Jean 
Monnet akciókra;

5. az (1) bekezdésben említett összeg 
1,5%-át el kell különíteni a 7. cikkben 
említett Jean Monnet akciókra;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 3 100 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni a 8‒10. cikkben említett, az 
ifjúságpolitika terén végrehajtandó 
tevékenységekre;

b) az (1) bekezdésben említett összeg 
10,3%-át kell elkülöníteni a 8‒10. cikkben 
említett, az ifjúságpolitika terén 
végrehajtandó tevékenységekre;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 550 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni a 11‒13. cikkben említett, a 
sport terén végrehajtandó tevékenységekre; 
és

c) az (1) bekezdésben említett összeg 
1,83%-át el kell különíteni a 11‒13. 
cikkben említett, a sport terén 
végrehajtandó tevékenységekre; és

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) legalább 960 000 000 EUR-t kell 
elkülöníteni a nemzeti irodák működési 
költségeihez való hozzájárulásként.

d) az (1) bekezdésben említett összeg 
legalább 3,2%-át el kell különíteni a 
nemzeti irodák működési költségeihez való 
hozzájárulásként.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A programhoz harmadik 
országoktól és/vagy egyéb uniós 
eszközökből kapott pénzügyi 
hozzájárulásokról évente jelentés készül a 
Tanács és a Parlament, mint az Unió 
költségvetési hatóságai számára.
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Indokolás

Harmadik országok és az uniós költségvetésen kívüli egyéb eszközök hozzájárulásai. A 
költségvetési hatóságot és a felelős bizottságokat tájékoztatni kell az ilyen hozzájárulások 
mértékéről annak érdekében, hogy hatékonyabban értékelhessék a programok hatókörét és 
hatásait.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A program értékelése magában 
foglalja a programban való részvétel 
elemzését a nemek, az etnikai 
hovatartozás, a képesség, a társadalmi 
háttér és az Unió földrajzi helyzete 
alapján annak érdekében, hogy jobban 
meg lehessen határozni a program ár-
érték arányát, hatókörét és jelentőségét, 
valamint azt, hogy mennyire veszi 
figyelembe az európai társadalom 
sokszínűségét.

Indokolás

Az európai társadalom valamennyi szegmensét elérő uniós programok jobb ár-érték arányt 
képviselnek, különösen az uniós értékek előmozdítása és az esélyegyenlőség biztosítása terén, 
és így a programok jelentőségéről is be kell számolni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felel a nemzeti irodák 
által kezelt programcselekvésekkel és -
tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti 
ellenőrzésekért. A Bizottság határozza meg 
a nemzeti iroda és a független 
auditszervezet által végzett ellenőrzésekre 
vonatkozó minimumkövetelményeket.

(2) A Bizottság felel a nemzeti irodák 
által kezelt programcselekvésekkel és -
tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti 
ellenőrzésekért. A Bizottság határozza meg 
a nemzeti iroda és a független 
auditszervezet által végzett ellenőrzésekre 
vonatkozó minimumkövetelményeket, 
figyelembe véve a nemzeti 
államháztartások belső ellenőrzési 
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rendszereit.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programot úgy kell végrehajtani, 
hogy biztosított legyen a programnak az 
egyéb releváns uniós szakpolitikákkal, 
programokkal és alapokkal való általános 
összhangja és kiegészítő jellege, különös 
tekintettel az oktatással és képzéssel, a 
kultúrával és médiával, az 
ifjúságpolitikával és szolidaritással, a 
foglalkoztatással és társadalmi 
befogadással, a kutatással és innovációval, 
az iparral és vállalkozásokkal, a digitális 
politikával, a mezőgazdasággal és 
vidékfejlesztéssel, a környezetvédelemmel 
és éghajlat-politikával, a kohézióval, a 
regionális politikával, a migrációval, a 
biztonsággal, valamint a nemzetközi 
együttműködéssel és fejlesztéssel 
kapcsolatos szakpolitikákra, programokra 
és alapokra.

(1) A programot úgy kell végrehajtani, 
hogy biztosított legyen a programnak az 
egyéb releváns uniós szakpolitikákkal, 
programokkal és alapokkal való általános 
összhangja és kiegészítő jellege, különös 
tekintettel az oktatással és képzéssel, a 
kultúrával és médiával, az 
ifjúságpolitikával és szolidaritással, a 
foglalkoztatással és társadalmi 
befogadással, a kutatással és innovációval, 
az iparral és vállalkozásokkal, a digitális 
politikával, a mezőgazdasággal és 
vidékfejlesztéssel, a környezetvédelemmel 
és éghajlat-politikával, a kohézióval, a 
regionális politikával, a migrációval, a 
biztonsággal, valamint a nemzetközi 
együttműködéssel és fejlesztéssel 
kapcsolatos szakpolitikákra, programokra 
és alapokra. Ilyen körülmények között a 
pályázatok elbírálására vonatkozó 
eljárások egységesítésre kerülnek az 
egyszerűsítést célzó követelmény teljesítése 
érdekében. Az közigazgatási eljárásokkal 
járó terheket jelentősen csökkenteni kell.
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