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RÖVID INDOKOLÁS 

Az „Uniós polgárság, jogok és értékek” elnevezésű jövőbeli programnak elő kell segítenie az 

európaiak közötti párbeszédet, meg kell erősítenie a kölcsönös megértést, miközben 

Európában erősen növekszik az intolerancia, ami megkérdőjelezi a közös térséghez tartozás 

érzését. 

Az előadó elismeri, hogy az Európai Bizottság a korlátozó költségvetési helyzetre 

figyelemmel szinergiák megteremtésére törekszik.  

Az előadó azonban minden eddiginél szükségesebbnek tartja a korábbi „Európa a 

polgárokért” program számára fenntartott hely megerősítését, amely egyértelmű hozzáadott 

értékkel rendelkezik a polgári részvétel előmozdítása, az összetartozás érzésének erősítése, 

valamint a polgárok polgári részvételének és demokratikus szerepvállalásának ösztönzése 

terén. Ez a program sikeresnek bizonyult, és hozzájárult az európai kérdések tudatosításához, 

és így pozitív hatással lehet az európai polgárok érdekeire a következő európai választásokon.  

Ebben az összefüggésben az előadó úgy véli, hogy a polgárság nagyon szimbolikus fogalma 

eltűnt a program címéből, ezért azt javasolja újra bevezetni. 

Emellett szükségesnek tartja egy olyan program védelmét, amelynek költségvetése arányos a 

kihívásokkal, és javasolja a felelőssége alá tartozó „B” ág – „Polgári részvétel és 

szerepvállalás” – költségvetésének emelését. A javasolt költségvetés távolról sem közelíti 

meg azt, amit az Európai Parlament kért. Ezért javasolt a „Polgári részvétel” fejezet 

dimenziójának 500 millió eurós költségvetéssel történő megerősítését, ami európai 

polgáronként mindössze 1 eurónak felel meg. A cél egy olyan európai program védelme, 

amely a nacionalizmus elleni küzdelem jegyében és a megerősített szolidaritás szellemében 

valamennyi polgár számára hozzáférhető. 

Tudatában annak, hogy elő kell mozdítani az Európai Unióhoz vezető múltbeli eseményekre 

vonatkozó történelmi emlékezetet, és jobban meg kell érteni a jelent a közösen alakított jövő 

érdekében, az előadó a történelmi emlékezési tevékenységek fejlesztését javasolja, amelyek 

emlékeztetnek az EU alapját képező elvek és értékek fontosságára.  

Ezen túlmenően, tekintettel a program korlátozott költségvetési forrásaira, az előadó szerint 

nem helyénvaló a Bizottság számára lehetővé tenni, hogy ezeket a forrásokat az EU politikai 

prioritásairól szóló intézményi kommunikáció céljára használja fel, mivel a Bizottság 

kommunikációs szolgálatai már jelentős forrásokkal rendelkeznek az ilyen típusú fellépések 

végrehajtásához. 

Üdvözli az uniós civil társadalmi szervezetek számára szánt támogatási eszköz létrehozását, 

amely helyi szinten támogatja az alapvető értékeket a nyitott, demokratikus és inkluzív 

társadalmak előmozdítása érdekében, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy védeni kell az egyszerű 

polgárok által a közösségükön belül kifejlesztett egyszeri projekteket, annak érdekében, hogy 

Európa a mindennapi életben is megvalósuljon. Különösen ragaszkodik ahhoz, hogy a 

program álljon a fogyatékossággal élő személyek rendelkezésére. 

A program társult harmadik országok számára történő megnyitása tekintetében az előadó úgy 

véli, hogy ez a rendelkezés nem helyénvaló a „Polgári részvétel” keretében, amíg a 

tagállamokban a polgári tevékenységekkel kapcsolatos lehetőségek gyakran korlátozottak, és 

sok pályázó elkötelezettsége ellenére sem jár sikerrel, ami számukra frusztrációt okoz.  
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Egyetért továbbá a Bizottság azon javaslatával is, hogy a projektgazdák erőfeszítéseinek jobb 

támogatása érdekében kibővítse a nemzeti kapcsolattartó pontok rendszerét, amely már 

bizonyította hasznosságát az „Európa a polgárokért” program keretében, és ragaszkodik 

ahhoz, hogy ezt a rendeletben meg kell említeni.  

Az előadó javasolja azt is, hogy a munkaprogramokat, valamint a többéves prioritásokat a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, nem pedig végrehajtási jogi aktusok révén 

fogadja el, amint azt az Európai Bizottság javasolta. 

Az előadó összességében üdvözli a Bizottság által javasolt megközelítést, különösen a jogalap 

módosítását, ami lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament betölthesse társjogalkotói 

szerepét. Emlékeztet arra, hogy a program mögött sok polgári projekt áll, amelyeket rendkívül 

fontos fenntartani a jelenben és ösztönözni a jövőben. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

Cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

a Jogok és értékek program létrehozásáról az Európa a polgárokért, jogokért és 

értékekért program létrehozásáról 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 

Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 

el kell végezni a szükséges módosításokat.) 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 16. 

cikke (2) bekezdésére, 19. cikke (2) 

bekezdésére, 21. cikke (2) bekezdésére, 24. 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 16. 

cikke (2) bekezdésére, 19. cikke (2) 

bekezdésére, 21. cikke (2) bekezdésére, 24. 
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cikkére, 167. cikkére és 168. cikkére, cikkére, 167. cikkére és 168. cikkére, 

valamint az Európai Unióról szóló 

szerződés 11. cikkére, 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a bevezető hivatkozás (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi 

Chartájára, 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 

2. cikke szerint „az Unió az emberi 

méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a 

demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, 

valamint az emberi jogok – ideértve a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogait – 

tiszteletben tartásának értékein alapul. 

Ezek az értékek közösek a tagállamokban, 

a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, 

a tolerancia, az igazságosság, a 

szolidaritás, valamint a nők és a férfiak 

közötti egyenlőség társadalmában.” A 

3. cikke továbbá kifejti, hogy az „Unió 

célja a béke, az általa vallott értékek és 

népei jólétének előmozdítása”, és hogy – 

egyebek mellett – az Unió „tiszteletben 

tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, 

továbbá biztosítja Európa kulturális 

örökségének megőrzését és további 

gyarapítását”. Ezeket az értékeket az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában 

rögzített jogok, szabadságok és alapelvek 

még inkább megerősítették és rögzítették. 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 

2. cikke szerint „az Unió az emberi 

méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a 

demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, 

valamint az emberi jogok – ideértve a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogait – 

tiszteletben tartásának értékein alapul. 

Különösen – az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatának megfelelően – az emberi 

méltóság valamennyi elidegeníthetetlen 

emberi jog alapja. Ezek az elvek és értékek 

közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a 

megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az 

igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők 

és férfiak közötti egyenlőség 

társadalmában. A 3. cikke továbbá kifejti, 

hogy az „Unió célja a béke, az általa vallott 

értékek és népei jólétének előmozdítása”, 

és hogy – egyebek mellett – az Unió 

„tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi 

sokféleségét, továbbá biztosítja Európa 

kulturális örökségének megőrzését és 

további gyarapítását”. Ezeket az értékeket 

az Európai Unió Alapjogi Chartájában 

rögzített jogok, szabadságok és alapelvek 

még inkább megerősítették és rögzítették. 
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Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ezeket a jogokat és értékeket 

továbbra is elő kell mozdítani és végre kell 

hajtani, osztozniuk kell rajtuk az uniós 

polgároknak és az Unióban tartózkodó 

embereknek, és az európai projektben 

központi szerepet kell számukra 

biztosítani. Ezért az uniós költségvetésben 

létre kell hozni egy új Jogérvényesülés, 

Jogok és Értékek Alapot, amely a Jogok és 

értékek programból, valamint a 

Jogérvényesülés programból áll. Amikor az 

európai társadalmak a szélsőségesség, a 

radikalizálódás és a megosztottság 

terheivel szembesülnek, minden korábbinál 

lényegesebb, hogy előmozdítsuk, 

megerősítsük és megvédjük a 

jogérvényesülést, a jogokat és az európai 

értékeket: az emberi jogokat, az emberi 

méltóság tiszteletben tartását, a 

szabadságot, a demokráciát, az 

egyenlőséget, a jogállamiság elvét. Ez 

mélyreható és közvetlen 

következményekkel jár az Unió politikai, 

társadalmi, kulturális, jogi és gazdasági 

életére nézve. A Jogérvényesülés program 

az új alap részeként továbbra is támogatni 

fogja a jog érvényesülésén alapuló uniós 

térség és a határokon átnyúló 

együttműködés továbbfejlesztését. Az új 

alap részeként a Jogok és értékek program 

az 1381/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelettel8 a 2014–2020 közötti 

időszakra vonatkozóan létrehozott Jogok, 

egyenlőség és polgárság programot, 

valamint a 390/2014/EU tanácsi 

rendelettel9 létrehozott Európa a 

polgárokért programot egyesíti majd (a 

továbbiakban: az elődprogramok). 

(2) Ezeket a jogokat és értékeket 

továbbra is elő kell mozdítani, végre kell 

hajtani, osztozniuk kell rajtuk az uniós 

polgároknak és az Unióban tartózkodó 

embereknek, és az európai projektben 

központi szerepet kell számukra 

biztosítani. Ezért az uniós költségvetésben 

létre kell hozni egy új Jogérvényesülés, 

Jogok és Értékek Alapot, amely az Európa 

a polgárokért, jogokért és értékekért 

programból, valamint a Jogérvényesülés 

programból áll. Amikor az európai 

társadalmak számos kihívással, például a 

szélsőségesség, a radikalizálódás és a 

megosztottság terheivel szembesülnek, és 

egyes országokban egyre jobban 

visszaszorul a jogállamiság, minden 

korábbinál lényegesebb, hogy 

előmozdítsuk, megerősítsük és megvédjük 

a jogérvényesülést, a jogokat és az európai 

értékeket: az emberi jogokat – ideértve a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogait –, 

a gyermekek és fiatalok jogait, a 

pluralizmust, a toleranciát, az emberi 

méltóság tiszteletben tartását, a 

szabadságot, a demokráciát, az 

egyenlőséget, a szolidaritást és a 

jogállamiság elvét. Az új alap részeként az 

Európa a polgárokért, jogokért és 

értékekért program az 1381/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel8 a 

2014–2020 közötti időszakra vonatkozóan 

létrehozott Jogok, egyenlőség és polgárság 

programot, valamint a 390/2014/EU 

tanácsi rendelettel9 létrehozott Európa a 

polgárokért programot egyesíti majd (a 

továbbiakban: az elődprogramok). 

__________________ __________________ 
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8 Az Európai Parlament és a Tanács 

1381/2013/EU rendelete (2013. december 

17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 

vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 

program létrehozásáról (HL L 354., 

2013.12.28., 62. o.). 

8 Az Európai Parlament és a Tanács 

1381/2013/EU rendelete (2013. december 

17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 

vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 

program létrehozásáról (HL L 354., 

2013.12.28., 62. o.). 

9 A Tanács 390/2014/EU rendelete (2014. 

április 14.) a 2014 és 2020 közötti 

időszakra vonatkozó „Európa a 

polgárokért” program létrehozásáról 

(HL L 115., 2014.4.17., 3. o.). 

9 A Tanács 390/2014/EU rendelete (2014. 

április 14.) a 2014 és 2020 közötti 

időszakra vonatkozó „Európa a 

polgárokért” program létrehozásáról 

(HL L 115., 2014.4.17., 3. o.). 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Jogérvényesülés, Jogok és 

Értékek Alap, valamint két mögöttes 

programja elsősorban a közös 

értékeinkhez, jogainkhoz és gazdag 

sokszínűségünkhöz azok fenntartásával és 

élénkítésével hozzájáruló személyekre és 

szervezetekre összpontosít. A végső cél a 

jogokra épülő, egyenlő, inkluzív és 

demokratikus társadalom gazdagítása és 

fenntartása. Ez magában foglal egy élénk 

civil társadalmat, az emberek 

demokratikus, civil és társadalmi 

részvételének bátorítását, valamint a közös 

történelmünkön és emlékezetünkön 

alapuló európai társadalom gazdag 

sokszínűségének előmozdítását. Az 

Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke 

szerint az intézmények a megfelelő 

eszközökkel biztosítják, hogy a polgárok és 

az érdekképviseleti szervezetek az Unió 

bármely tevékenységéről véleményt 

nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan 

megvitathassák. 

(3) A Jogérvényesülés, Jogok és 

Értékek Alap, valamint két finanszírozási 

programja elsősorban a közös elveink, 

értékeink és jogaink megvalósításához és 

gazdag sokszínűségünk kiemeléséhez 
hozzájáruló személyekre és szervezetekre 

összpontosít. A végső cél a jogokra épülő, 

egyenlő, tisztességes, toleráns, inkluzív, 

plurális és demokratikus társadalmak 

fenntartása. A finanszírozott 

tevékenységek célja az aktív civil 

társadalom fenntartása és megerősítése, 

valamint közös értékeink, történelmünk, 

emlékezetünk, kulturális örökségünk és 

gyökereink alapján a demokratikus, civil, 

kulturális és társadalmi részvétel 

ösztönzése. Az Európai Unióról szóló 

szerződés 11. cikke előírja továbbá, hogy 

az intézmények folytassanak nyílt, 

átlátható és rendszeres párbeszédet a civil 

társadalommal, valamint hogy megfelelő 

eszközökkel biztosítsák, hogy a polgárok 

és az érdekképviseleti szervezetek az Unió 

bármely tevékenységéről véleményt 

nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan 

megvitathassák. 
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Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Jogok és értékek programnak (a 

továbbiakban: a program) lehetővé kell 

tennie szinergiák kialakítását annak 

érdekében, hogy kezelhetőek legyenek az 

értékek előmozdításával és védelmével 

kapcsolatos közös kihívások, valamint 

elérhető legyen a területtel kapcsolatos 

konkrét eredmények megvalósításához 

szükséges kritikus tömeg. Ezt az 

elődprogramok pozitív tapasztalataira 

építve kívánatos megvalósítani. Mindez 

lehetővé teszi majd a lehetséges szinergiák 

teljes mértékű kiaknázását, hogy 

eredményesebben támogassa az érintett 

szakpolitikai területeket, valamint bővítse 

az emberek elérésére rendelkezésre álló 

lehetőségeiket. Ahhoz, hogy hatékony 

legyen, a programnak figyelembe kell 

vennie a különböző szakpolitikák 

sajátosságait, a különböző célcsoportokat 

és azok egyedi szükségleteit, különösen 

testre szabott megközelítések alkalmazása 

révén. 

(4) Az Európa a polgárokért, jogokért 

és értékekért programnak (a továbbiakban: 

a program) lehetővé kell tennie szinergiák 

kialakítását annak érdekében, hogy 

kezelhetőek legyenek az értékek 

előmozdításával és védelmével, az aktív 

polgársággal és az európai polgárság 

oktatásával kapcsolatos közös kihívások, 

valamint elérhető legyen a területtel 

kapcsolatos konkrét eredmények 

megvalósításához szükséges kritikus 

tömeg. Ezt a jelenleg az új program 

alapjául szolgáló elődprogramok pozitív 

tapasztalataira építve kívánatos 

megvalósítani. Mindez lehetővé teszi majd 

a lehetséges szinergiák teljes mértékű 

kiaknázását, hogy eredményesebben 

támogassa az érintett szakpolitikai 

területeket, valamint bővítse az emberek 

elérésére rendelkezésre álló lehetőségeiket. 

Ahhoz, hogy hatékony legyen, a 

programnak figyelembe kell vennie a 

különböző szakpolitikák sajátosságait, a 

különböző célcsoportokat és azok egyedi 

szükségleteit, különösen figyelembe véve 

az Unió többnyelvű jellegét és annak 

szükségességét, hogy be kell vonni a 

fiatalokat, az alulreprezentált és 

hátrányos helyzetű csoportokat, a sajátos 

szükségletű személyeket, a migránsokat, a 

menekülteket és a menedékkérőket, testre 

szabott megközelítések alkalmazása révén. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az Európai Unió működéséről 
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szóló szerződés 17. cikke párbeszédet hoz 

létre az EU, valamint a cikkben említett 

egyházak és szervezetek között. Felismeri, 

hogy az egyházak konkrétan 

hozzájárulnak az alapvető emberi jogok 

támogatásához és előmozdításához, és 

ennek fényében a civil társadalmi 

szervezetekével megegyező hozzáférést kell 

kapniuk a program által biztosított 

releváns finanszírozási lehetőségekhez. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Számos különböző intézkedésre és 

összehangolt erőfeszítésekre van szükség 

ahhoz, hogy az Európai Uniót közelebb 

hozzuk a polgáraihoz. A polgárok közötti 

kapcsolatok testvérvárosi projektek vagy 

városokat tömörítő hálózatok keretében 

való erősítése és a programhoz tartozó 

területeken működő civil társadalmi 

szervezet támogatása hozzájárul a polgárok 

társadalmi szerepvállalásának, illetve 

végső soron az Unió demokratikus életében 

való részvételük fokozásához. Emellett a 

kölcsönös megértést, a sokszínűséget, a 

párbeszédet és a mások iránti tiszteletet 

előmozdító tevékenységek támogatása 

erősíti az összetartozás érzését és az 

európai identitást, amely az európai 

értékek, kultúra, történelem és örökség 

közös megértésén alapul. Az Unióhoz való 

tartozás és az uniós értékekkel való 

azonosulás érzésének erősítése különösen 

fontos az EU legkülső régióiban, tekintettel 

távoli fekvésükre és az európai 

kontinenstől való távolságukra. 

(5) Annak érdekében, hogy az 

Európai Unió közelebb kerüljön a 

polgárokhoz, elő kell mozdítani a 

demokratikus részvételt, és lehetővé kell 

tenni a polgárok számára, hogy éljenek az 

európai polgársággal járó jogaikkal, 

számos különböző intézkedésre és 

összehangolt erőfeszítésekre van szükség, 

amelyek kiegyensúlyozott földrajzi 

eloszlást céloznak. A polgárok közötti 

kapcsolatok testvérvárosi projektek vagy 

városokat tömörítő hálózatok keretében 

való erősítése és a programhoz tartozó 

területeken működő civil társadalmi 

szervezetek helyi, regionális, nemzeti és 

nemzetek közötti szintű támogatása 

hozzájárul a polgárok társadalmi 

szerepvállalásának, illetve végső soron az 

Unió demokratikus életében való aktív 

részvételük fokozásához, valamint az Unió 

politikai napirendjének formálásához. 

Emellett a kölcsönös megértést, a kultúrák 

közötti párbeszédet, a kulturális és nyelvi 

sokszínűséget, a megbékélést, a társadalmi 

befogadást és a mások iránti tiszteletet 

előmozdító tevékenységek támogatása 

erősíti az Unióhoz tartozás érzését és az 

európai identitás keretében a közös 

polgárságot, amely az európai értékek, 

kultúra, történelem és örökség közös 
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megértésén alapul. Az Unióhoz való 

tartozás és az uniós értékekkel való 

azonosulás érzésének erősítése különösen 

fontos az EU legkülső régióiban, tekintettel 

távoli fekvésükre és az európai 

kontinenstől való távolságukra. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A növekvő sokszínűség és a 

globális migrációs mozgások növelik a 

kultúrák és vallások közötti párbeszéd 

fontosságát társadalmainkban. Teljes 

körű támogatást kell biztosítani a program 

útján az interkulturális és vallásközi 

párbeszéd számára az európai társadalmi 

harmónia részeként és a társadalmi 

befogadás és kohézió előmozdításának 

kulcselemeként. Habár a vallásközi 

párbeszéd segíthet abban, hogy hangsúlyt 

kapjon a vallás társadalmi kohézióhoz 

való pozitív hozzájárulása, a vallási 

írástudatlansággal azt kockáztatjuk, hogy 

megteremtjük az alapot a lakosság vallási 

érzületeivel való visszaéléshez. A 

programnak ezért támogatnia kell a 

vallási írástudás fejlesztését, a vallásközi 

párbeszéd és a kölcsönös megértés 

előmozdítását célzó projekteket és 

kezdeményezéseket. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az emlékezéssel kapcsolatos 

tevékenységekre és az Európa történelmi 

emlékezetéről folytatott kritikus 

gondolkodásra szükség van ahhoz, hogy a 

(6) Az emlékezéssel kapcsolatos 

tevékenységekre és az Európa történelmi 

emlékezetéről folytatott kritikus és kreatív 

gondolkodásra szükség van ahhoz, hogy a 
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polgárok ráébredjenek közös 

történelmünkre, amely közös jövőnk, 

erkölcsi céljaink és közös értékeink alapját 

képezi. A történelmi, kulturális és 

interkulturális szempontok releváns voltát 

szintén figyelembe kell venni, csakúgy 

mint az emlékezés, valamint az európai 

identitás és az összetartozás érzésének 

kialakítása között fennálló kapcsolatokat. 

polgárok – különösen a fiatalok – 

ráébredjenek közös történelmünkre, amely 

közös jövőnk alapját képezi. A történelmi, 

társadalmi, kulturális és interkulturális 

szempontok, a tolerancia és a párbeszéd 

releváns voltát szintén figyelembe kell 

venni a közös értékeken, a szolidaritáson, 

a sokszínűségen és a békén alapuló közös 

alap előmozdítása érdekében, csakúgy 

mint az emlékezés, valamint az európai 

identitás és az összetartozás érzésének 

kialakítása között fennálló kapcsolatokat. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A program kulcsszerepet játszik a 

közös európai identitástudat fejlesztésének 

előmozdításában és az EU-hoz való 

tartozás által teremtett lehetőségek 

láthatóságának megteremtésében, az 

„euroszkepticizmus” és az olyan Európa-

ellenes politikai erők ellensúlyaként, 

amelyek magának az európai projektnek a 

fennállását kérdőjelezik meg. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Kívánatos, hogy a polgárok jobban 

tudatában legyenek az uniós polgárságból 

eredő jogaiknak, valamint aggodalom 

nélkül éljenek, utazzanak, tanuljanak, 

dolgozzanak vagy vállaljanak önkéntes 

munkát egy másik tagállamban, és 

bízhassanak abban, hogy 

megkülönböztetés nélkül ugyanúgy 

gyakorolhatják és érvényesíthetik a 

polgársághoz fűződő valamennyi jogukat, 

(7) Kívánatos, hogy a polgárok jobban 

tudatában legyenek az uniós polgárságból 

eredő jogaiknak, valamint aggodalom 

nélkül éljenek, utazzanak, tanuljanak, 

dolgozzanak, szavazzanak, férjenek hozzá 

a közszolgáltatásokhoz, vegyenek részt 

kulturális csereprogramokban vagy 

vállaljanak önkéntes munkát egy másik 

tagállamban. Úgy kell érezniük, hogy 

képesek részt venni az Unió 
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és a jogaik teljes körű védelmében 

részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 

Unió területén belül. Az EUSZ 2. cikkében 

rögzített közös uniós értékek előmozdítása, 

védelme és a rájuk vonatkozó ismeretek 

bővítése, valamint az uniós jog által 

biztosított jogok tényleges érvényre 

juttatásához való hozzájárulás érdekében 

támogatni kell a civil társadalmat. 

döntéshozatali folyamatában és tudatában 

legyenek annak, hogy hatással vannak 

arra és bízhassanak abban, hogy 

megkülönböztetés nélkül ugyanúgy 

gyakorolhatják és érvényesíthetik jogaikat, 

és a jogaik teljes körű védelmében 

részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 

Unió területén. Az EUSZ 2. cikkében 

rögzített közös uniós értékek előmozdítása, 

védelme és a rájuk vonatkozó ismeretek 

bővítése, valamint az uniós jog által 

biztosított jogok tényleges érvényre 

juttatásának biztosítása érdekében minden 

szinten támogatni kell a civil társadalmat. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Az európai lelkiismeretről és a 

totalitarizmusról szóló, 2009. április 2-i 

európai parlamenti állásfoglalás, 

valamint az európai totalitárius 

rendszerek által elkövetett 

bűncselekményekre való emlékezésről 

szóló, 2011. június 9–10-i tanácsi 

következtetések hangsúlyozzák annak 

fontosságát, hogy a közös jövő építésének 

eszközeként elevenen őrizzük a múlt 

emlékét, továbbá kiemelik, hogy az Unió 

fontos szerepet játszik az ezen bűnökre 

vonatkozó kollektív emlékezet életben 

tartásában, megosztásában és 

előmozdításában, a közös sokszínű és 

demokratikus európai identitás 

megerősítése szempontjából is. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Hozzáállásbeli és környezeti 

akadályok, valamint az akadálymentesítés 

hiánya gátolják a fogyatékossággal élők 

teljes körű és hatékony, másokkal egyenlő 

alapon történő társadalmi részvételét. A 

fogyatékossággal élők számára akadályok 

nehezítik a munkaerőpiacra való belépést, 

az inkluzív és minőségi oktatásban való 

részvételt, a szegénység és a társadalmi 

kirekesztés elkerülését, a kulturális 

kezdeményezésekhez és a médiához való 

hozzáférést, vagy politikai jogaik 

érvényesítését. Az Egyesült Nemzetek 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezményének részes feleként az 

Unió és minden tagállama elkötelezte 

magát amellett, hogy valamennyi 

fogyatékossággal élő személyre 

vonatkozóan előmozdítják, védik és 

biztosítják valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes és egyenlő 

gyakorlását. A fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény az uniós jogrend szerves 

részévé vált. 

(12) Hozzáállásbeli és környezeti 

akadályok, valamint az akadálymentesítés 

hiánya gátolják a fogyatékossággal élő 

személyek teljes körű és hatékony, 

másokkal egyenlő alapon történő 

társadalmi részvételét. A fogyatékossággal 

élők számára akadályok nehezítik többek 

között a munkaerőpiacra való belépést, az 

inkluzív és minőségi oktatásban való 

részvételt, a szegénység és a társadalmi 

kirekesztés elkerülését, a kulturális 

kezdeményezésekhez és a médiához való 

hozzáférést, vagy politikai jogaik 

érvényesítését. Az Egyesült Nemzetek 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezményének részes feleként az 

Unió és minden tagállama elkötelezte 

magát amellett, hogy valamennyi 

fogyatékossággal élő személyre 

vonatkozóan előmozdítják, védik és 

biztosítják valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes és egyenlő 

gyakorlását. A fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény az uniós jogrend szerves 

részévé vált. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az EUMSZ 24. cikkében rögzített 

kötelezettségnek megfelelően az Európai 

Parlament és a Tanács elfogadja az Európai 

Unióról szóló szerződés 11. cikke szerinti 

polgári kezdeményezésekre alkalmazandó 

eljárásokra és feltételekre vonatkozó 

rendelkezéseket. Erre a [211/2011/EU 

európai parlamenti és a tanácsi] rendelet14 

elfogadásával került sor. A programnak 

támogatnia kell a [211/2011/EU] rendelet 

végrehajtásához nyújtott technikai és 

(14) Az EUMSZ 24. cikkében rögzített 

kötelezettségnek megfelelően az Európai 

Parlament és a Tanács elfogadja az Európai 

Unióról szóló szerződés 11. cikke szerinti 

polgári kezdeményezésekre alkalmazandó 

eljárásokra és feltételekre vonatkozó 

rendelkezéseket. Erre a [211/2011/EU 

európai parlamenti és a tanácsi] rendelet14 

elfogadásával került sor. A programnak elő 

kell mozdítania és ösztönöznie kell a 

polgárok azon jogának gyakorlását, hogy 



 

PE627.931v03-00 14/41 AD\1168903HU.docx 

HU 

szervezési támogatás finanszírozását, 

megkönnyítve ezáltal a polgárok számára 
az európai polgári kezdeményezés 

indítására és támogatására vonatkozó 

joguk gyakorlását. 

elindítsák az európai polgári 

kezdeményezéseket és azokhoz 

csatlakozzanak, támogatva a 

[211/2011/EU] rendelet végrehajtásához 

nyújtott technikai és szervezési támogatás 

finanszírozását az „Egyenlőség és jogok” 

elnevezésű területén belül. 

__________________ __________________ 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 

211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 

a polgári kezdeményezésről (HL L 65., 

2011.3.11., 1. o.). 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 

211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 

a polgári kezdeményezésről (HL L 65., 

2011.3.11., 1. o.). 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az egyenlő bánásmódról szóló 

uniós jogi aktusokkal összhangban a 

tagállamok független szerveket – közkeletű 

nevükön esélyegyenlőségi szerveket – 

hoznak létre az egyenlő bánásmód 

előmozdítására, hogy felvegyék a harcot a 

faji vagy etnikai származáson, illetve 

nemen alapuló megkülönböztetés ellen. 

Ugyanakkor számos tagállam e 

követelményeken túlmenően azt is 

biztosította, hogy az esélyegyenlőségi 

szervek olyan megkülönböztetés ellen is 

fellépjenek, amelynek máson, például 

életkoron, szexuális irányultságon, valláson 

és meggyőződésen, fogyatékosságon vagy 

egyéb okokon alapul. Az esélyegyenlőségi 

szervek kulcsfontosságú szerepet játszanak 

az egyenlőség előmozdításában és az 

egyenlő bánásmódról szóló jogszabályok 

hatékony alkalmazásának biztosításában, 

különösen azáltal, hogy független 

segítséget nyújtanak a hátrányos 

megkülönböztetés áldozatainak, független 

vizsgálatokat folytatnak a 

megkülönböztetés tárgyában, független 

jelentéseket adnak ki, valamint ajánlásokat 

tesznek bármely kérdésben, amely 

(17) Az egyenlő bánásmódról szóló 

uniós jogi aktusokkal összhangban a 

tagállamok független szerveket – közkeletű 

nevükön esélyegyenlőségi szerveket – 

hoznak létre az egyenlő bánásmód 

előmozdítására, hogy felvegyék a harcot a 

faji vagy etnikai származáson, illetve 

nemen alapuló megkülönböztetés ellen. 

Ugyanakkor számos tagállam e 

követelményeken túlmenően azt is 

biztosította, hogy az esélyegyenlőségi 

szervek olyan megkülönböztetés ellen is 

fellépjenek, amelynek máson, például 

nyelven, életkoron, szexuális 

irányultságon, valláson és meggyőződésen, 

fogyatékosságon vagy egyéb okokon 

alapul. Az esélyegyenlőségi szervek 

kulcsfontosságú szerepet játszanak az 

egyenlőség előmozdításában és az egyenlő 

bánásmódról szóló jogszabályok hatékony 

alkalmazásának biztosításában, különösen 

azáltal, hogy független segítséget 

nyújtanak a hátrányos megkülönböztetés 

áldozatainak, független vizsgálatokat 

folytatnak a megkülönböztetés tárgyában, 

független jelentéseket adnak ki, valamint 

ajánlásokat tesznek bármely kérdésben, 
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összefügg az ilyen megkülönböztetéssel a 

tagállamukban. Alapvetően fontos, hogy az 

esélyegyenlőségi szervek munkáját e 

tekintetben uniós szinten koordinálják. Az 

EQUINET 2007-ben jött létre, tagjai azok 

az egyenlőség előmozdításával foglalkozó 

nemzeti szervek, amelyeket a 

2000/43/EK15 és a 2004/113/EK16 tanácsi 

irányelv, valamint a 2006/54/EK17 és a 

2010/41/EU18 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv hozott létre. Az EQUINET 

kivételes helyzetben van, mivel ez az 

egyetlen olyan szerv, amely az 

esélyegyenlőségi szervek 

tevékenységeinek koordinációját biztosítja. 

Az EQUINET koordinációs tevékenysége 

kulcsfontosságú szerepet tölt be a 

megkülönböztetés elleni uniós 

jogszabályok megfelelő tagállami 

végrehajtásának biztosításában, és a 

programnak támogatást kell nyújtania 

számára. 

amely összefügg az ilyen 

megkülönböztetéssel a tagállamukban. 

Alapvetően fontos, hogy az 

esélyegyenlőségi szervek munkáját e 

tekintetben uniós szinten koordinálják. Az 

EQUINET 2007-ben jött létre, tagjai azok 

az egyenlőség előmozdításával foglalkozó 

nemzeti szervek, amelyeket a 

2000/43/EK15 és a 2004/113/EK16 tanácsi 

irányelv, valamint a 2006/54/EK17 és a 

2010/41/EU18 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv hozott létre. Az EQUINET 

kivételes helyzetben van, mivel ez az 

egyetlen olyan szerv, amely az 

esélyegyenlőségi szervek 

tevékenységeinek koordinációját biztosítja. 

Az EQUINET koordinációs tevékenysége 

kulcsfontosságú szerepet tölt be a 

megkülönböztetés elleni uniós 

jogszabályok megfelelő tagállami 

végrehajtásának biztosításában, és a 

programnak támogatást kell nyújtania 

számára. 

_________________ _________________ 

15 A Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. 

június 29.) a személyek közötti, faji vagy 

etnikai származásra való tekintet nélküli 

egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 

(HL L 180., 2000.7.19., 22. o.). 

15 A Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. 

június 29.) a személyek közötti, faji vagy 

etnikai származásra való tekintet nélküli 

egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 

(HL L 180., 2000.7.19., 22. o.). 

16 A Tanács 2004/113/EK irányelve (2004. 

december 13.) a nők és férfiak közötti 

egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 

valamint azok értékesítése, illetve nyújtása 

tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 

373., 2004.12.21., 37. o.). 

16 A Tanács 2004/113/EK irányelve (2004. 

december 13.) a nők és férfiak közötti 

egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 

valamint azok értékesítése, illetve nyújtása 

tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 

373., 2004.12.21., 37. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a 

férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és 

egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás 

és munkavégzés területén történő 

megvalósításáról (HL L 204., 2006.7.26., 

23. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a 

férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és 

egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás 

és munkavégzés területén történő 

megvalósításáról (HL L 204., 2006.7.26., 

23. o.). 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/41/EU irányelve (2010. július 7.) az 

önálló vállalkozói tevékenységet folytató 

férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/41/EU irányelve (2010. július 7.) az 

önálló vállalkozói tevékenységet folytató 

férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 
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elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 180., 2010.7.15., 1. o.). 

elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 180., 2010.7.15., 1. o.). 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A független emberi jogi 

szervezetek és civil társadalmi szervezetek 

fontos szerepet játszanak az EUSZ 2. 

cikkében rögzített közös uniós értékek 

előmozdítása, védelme és a rájuk 

vonatkozó ismeretek bővítése, valamint az 

uniós jog által biztosított jogok tényleges 

érvényre juttatásához való hozzájárulás 

terén. Amint ezt az Európai Parlament 

2018. április 18-i állásfoglalása 

megállapította, a megfelelő pénzügyi 

támogatás kulcsfontosságú egy olyan 

támogató és fenntartható környezet 

kialakításához, amely lehetővé teszi a civil 

társadalmi szervezetek számára szerepük 

megerősítését és feladatkörük független és 

eredményes ellátását. A nemzeti szintű 

erőfeszítéseket kiegészítve az uniós 

finanszírozásnak tehát hozzá kell járulnia 

azon független társadalmi szervezetek 

támogatásához, szerepvállalásának 

megerősítéséhez és kapacitásépítéséhez, 

amelyek az emberi jogok előmozdításának 

területén aktívak, és tevékenységük 

elősegíti az uniós jogban és az EU Alapjogi 

Chartájában rögzített jogok stratégiai 

érvényesítését, többek között 

érdekképviseleti és jogvédelemmel 

kapcsolatos tevékenységek révén, valamint 

a közös uniós értékek nemzeti szintű 

előmozdítását, védelmét és tudatosítását. 

(18) A független emberi jogi 

szervezetek és civil társadalmi szervezetek 

fontos szerepet játszanak az EUSZ 2. 

cikkében rögzített közös uniós értékek 

előmozdítása, védelme és a rájuk 

vonatkozó ismeretek bővítése, valamint az 

uniós jog által biztosított jogok tényleges 

érvényre juttatásához való hozzájárulás 

terén. Amint ezt az Európai Parlament 

2018. április 19-i állásfoglalása 

megállapította, a finanszírozás növelése és 

a megfelelő pénzügyi támogatás 

kulcsfontosságú egy olyan támogató és 

fenntartható környezet kialakításához, 

amely lehetővé teszi a civil társadalmi 

szervezetek számára szerepük 

megerősítését és feladatkörük független és 

eredményes ellátását. A nemzeti szintű 

erőfeszítéseket kiegészítve az uniós 

finanszírozásnak tehát hozzá kell járulnia – 

többek között megfelelő alapfinanszírozás 

és egyszerűsített költséglehetőségek, 

pénzügyi szabályok és eljárások révén – 
azon független társadalmi szervezetek 

támogatásához, szerepvállalásának 

megerősítéséhez és kapacitásépítéséhez, 

amelyek az emberi jogok előmozdításának 

területén aktívak, és tevékenységük 

elősegíti az uniós jogban és az EU Alapjogi 

Chartájában rögzített jogok stratégiai 

érvényesítését, többek között 

érdekképviseleti és jogvédelemmel 

kapcsolatos tevékenységek révén, valamint 

a közös uniós értékek nemzeti szintű 

előmozdítását, védelmét és tudatosítását. 
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Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az Unió általános költségvetéséből 

származó pénzeszközök hatékony elosztása 

érdekében biztosítani kell, hogy a program 

keretében végrehajtott valamennyi 

intézkedés európai hozzáadott értéket 

képviseljen, kiegészítse a tagállamok 

tevékenységét, és emellett törekedni kell az 

összhangra, kiegészítő jellegre és 

szinergiákra az egymáshoz szorosan 

kapcsolódó szakpolitikai területeket 

támogató finanszírozási programokkal 

kapcsolatban, különösen a 

Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapon 

belül – azaz a Jogérvényesülés programmal 

– és a Kreatív Európa programmal, 

valamint az ERASMUS+-szal, hogy ki 

lehessen aknázni a kultúrák közötti 

összekapcsolódásokat a kultúra, a média, a 

művészetek, az oktatás és a művészeti 

oktatás és a kreativitás terén. Szükség van 

a más európai finanszírozási programokkal 

való szinergiák kialakítására is, különösen 

a foglalkoztatás, a belső piac, a 

vállalkozáspolitika, az ifjúságpolitika, az 

egészségügy, a polgárság, a 

jogérvényesülés, a migráció, a biztonság, a 

kutatás, az innováció, a technológia, az 

iparpolitika, a kohézió, a turizmus, a 

külkapcsolatok, a kereskedelem és a 

fejlesztés terén. 

(21) Az Unió általános költségvetéséből 

származó pénzeszközök hatékony elosztása 

érdekében biztosítani kell, hogy a program 

keretében végrehajtott valamennyi 

intézkedés európai hozzáadott értéket 

képviseljen és kiegészítse a tagállamok 

tevékenységét. Törekedni kell az 

összhangra, kiegészítő jellegre, illetve 

átlátható és egyértelműen meghatározott 

szinergiákra az egymáshoz szorosan 

kapcsolódó szakpolitikai területeket 

támogató finanszírozási programokkal 

kapcsolatban, különösen a 

Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapon 

belül – azaz a Jogérvényesülés programmal 

– és a Kreatív Európa programmal, az 

Európai Szolidaritási Testülettel, valamint 

az ERASMUS+-szal, hogy ki lehessen 

aknázni a kultúrák közötti 

összekapcsolódásokat a kultúra, az 

audiovizuális ágazat, a média, a 

művészetek, valamint a formális, nem 

formális és informális oktatás és a 

kreativitás terén. Szükség van a más 

európai finanszírozási programokkal való 

szinergiák kialakítására is, különösen a 

foglalkoztatás, a belső piac, a 

vállalkozáspolitika, az ifjúságpolitika, az 

önkéntesség, a szakképzés, az 

egészségügy, a polgárság, a 

jogérvényesülés, a társadalmi befogadás – 

különösen a migránsok és a 

leghátrányosabb helyzetben lévők 

esetében –, a migráció, a biztonság, a 

kutatás, az innováció, a technológia, az 

iparpolitika, a kohézió, az éghajlat-

politika, a turizmus, a sport, a 

külkapcsolatok, a bővítés, a nemzetközi 

együttműködés, a kereskedelem és a 

fejlesztés terén. 
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Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az említett programra az (EU, 

Euratom) rendelet [az új költségvetési 

rendelet] (a továbbiakban: a költségvetési 

rendelet) alkalmazandó. A költségvetési 

rendelet megállapítja a költségvetés 

végrehajtására – többek között a vissza 

nem térítendő támogatásokra, a 

pénzdíjakra, a közbeszerzésre, a közvetett 

végrehajtásra, a pénzügyi támogatásra, a 

finanszírozási eszközökre és a 

költségvetési garanciákra – vonatkozó 

szabályokat. 

(23) Az említett programra az (EU, 

Euratom) rendelet [az új költségvetési 

rendelet] (a továbbiakban: a költségvetési 

rendelet) alkalmazandó. A költségvetési 

rendelet megállapítja az uniós költségvetés 

végrehajtására – többek között a vissza 

nem térítendő támogatásokra, a 

pénzdíjakra, a közbeszerzésre, a közvetett 

végrehajtásra, a pénzügyi támogatásra, a 

finanszírozási eszközökre és a 

költségvetési garanciákra – vonatkozó 

szabályokat és teljes átláthatóságot követel 

az erőforrások felhasználása, a hatékony 

és eredményes pénzgazdálkodás és a 

körültekintő erőforrás-felhasználás terén. 

Különösen olyan szabályokról van szó, 

amelyek lehetővé teszik a helyi, regionális, 

nemzeti vagy nemzetközi civil társadalmi 

szervezetek számára a többéves működési 

támogatás, a lépcsőzetes támogatás és a 

rugalmas támogatási eljárások útján 

történő finanszírozást. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az e rendelet szerinti finanszírozási 

formákat és végrehajtási módokat annak 

alapján kell megválasztani, hogy mennyire 

alkalmasak a tevékenységek egyedi 

célkitűzéseinek megvalósítására és 

eredmények elérésére, figyelemmel 

különösen az ellenőrzések költségeire, az 

adminisztratív terhekre és a szabályok be 

nem tartásának várható kockázataira. 

Ennek keretében mérlegelni kell az 

egyösszegű átalányok, a százalékos átalány 

(24) Az e rendelet szerinti finanszírozási 

formákat és végrehajtási módokat annak 

alapján kell megválasztani, hogy mennyire 

alkalmasak pozitív sikerességi célarányt 

elérni, különösen a tevékenységi 

támogatások és a projektek esetében, és 

mennyire alkalmasak eredményeket elérni 

a tevékenységek egyedi célkitűzéseivel 

összhangban, figyelemmel különösen az 

ellenőrzések költségeire, az adminisztratív 

terhekre, az érintett érdekelt felek és 
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és az egységköltség alkalmazását, valamint 

a költségekhez nem kapcsolódó 

finanszírozás alkalmazását a költségvetési 

rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében 

említettek szerint. A költségvetési 

rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel20, 

a 2988/95/Euratom, EK tanácsi 

rendelettel21, a 2185/96/Euratom, EK 

tanácsi rendelettel22 és az (EU) 2017/1939 

tanácsi rendelettel23 összhangban, az Unió 

pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel 

kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és 

a csalás megelőzését, feltárását, 

korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 

jogalap nélkül kifizetett vagy 

szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 

visszafizettetését és adott esetben 

közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 

883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 

és tanácsi rendelettel és a 

2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 

összhangban vizsgálatokat – többek között 

helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – 

végezhet annak megállapítása céljából, 

hogy történt-e csalás, korrupció vagy 

bármilyen más jogellenes tevékenység, 

amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 

(EU) 2017/1939 rendelettel összhangban 

az Európai Ügyészség kinyomozhatja és 

büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 

2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv24 szerinti, az Unió pénzügyi 

érdekeit sértő csalást és más 

bűncselekményeket. A költségvetési 

rendelettel összhangban minden olyan 

személynek vagy szervezetnek, amely 

uniós finanszírozásban részesül, 

maradéktalanul együtt kell működnie az 

Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 

biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 

Európai Ügyészség és az Európai 

Számvevőszék számára a szükséges 

jogokat és hozzáférést, valamint 

gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 

források felhasználásában részt vevő 

harmadik felek ezekkel egyenértékű 

megcélzott kedvezményezettek méretére és 

kapacitására és a szabályok be nem 

tartásának várható kockázataira. Ennek 

keretében mérlegelni kell az egyösszegű 

átalányok, a százalékos átalány és az 

egységköltség alkalmazását, és a további 

paramétereket, hogy a sajátos szükségletű 

személyek igényeinek eredményesebben 

meg lehessen felelni, valamint a 

költségekhez nem kapcsolódó 

finanszírozás alkalmazását a költségvetési 

rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében 

említettek szerint. A társfinanszírozási 

követelményeket ugyanilyen módon kell 

elfogadni, és azoktól a korlátozott 

kiegészítő finanszírozás esetében el lehet 

tekinteni. A költségvetési rendelettel, a 

883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 

és tanácsi rendelettel20, a 

2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel21, 

a 2185/96/Euratom, EK tanácsi 

rendelettel22 és az (EU) 2017/1939 tanácsi 

rendelettel23 összhangban, az Unió 

pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel 

kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és 

a csalás megelőzését, feltárását, 

korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 

jogalap nélkül kifizetett vagy 

szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 

visszafizettetését és adott esetben 

közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 

883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 

és tanácsi rendelettel és a 

2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 

összhangban vizsgálatokat – többek között 

helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – 

végezhet annak megállapítása céljából, 

hogy történt-e csalás, korrupció vagy 

bármilyen más jogellenes tevékenység, 

amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 

(EU) 2017/1939 rendelettel összhangban 

az Európai Ügyészség kinyomozhatja és 

büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 

2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv24 szerinti, az Unió pénzügyi 

érdekeit sértő csalást és más 

bűncselekményeket. A költségvetési 

rendelettel összhangban minden olyan 
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jogokat biztosítsanak. személynek vagy szervezetnek, amely 

uniós finanszírozásban részesül, 

maradéktalanul együtt kell működnie az 

Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 

biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 

Európai Ügyészség és az Európai 

Számvevőszék számára a szükséges 

jogokat és hozzáférést, valamint 

gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 

források felhasználásában részt vevő 

harmadik felek ezekkel egyenértékű 

jogokat biztosítsanak. 

__________________ __________________ 

20 Az Európai Parlament és a Tanács 

883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 

szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 

Hivatal (OLAF) által lefolytatott 

vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 

1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 

2013.9.18., 1. o.). 

20 Az Európai Parlament és a Tanács 

883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 

szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 

Hivatal (OLAF) által lefolytatott 

vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 

1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 

2013.9.18., 1. o.). 

21 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 

rendelete (1995. december 18.) az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). 

21 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 

rendelete (1995. december 18.) az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). 

22 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 

rendelete (1996. november 11.) az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 

és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 

védelmében a Bizottság által végzett 

helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 

(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.). 

22 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 

rendelete (1996. november 11.) az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 

és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 

védelmében a Bizottság által végzett 

helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 

(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.). 

23 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 

(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 

létrehozására vonatkozó megerősített 

együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 

2017.10.31., 1. o.). 

23 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 

(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 

létrehozására vonatkozó megerősített 

együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 

2017.10.31., 1. o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 

az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 

ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 

küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 

o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 

az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 

ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 

küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 

o.). 
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Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) 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 szempontok 

érvényesítéséhez 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 

program félidős értékelés keretében kerül 

sor. 

törölve 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) E rendelet végrehajtása egységes 

feltételeinek biztosítása érdekében a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el a 14. és 16. cikkben, 

valamint a II. mellékletben meghatározott 

mutatók tekintetében. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munkája 

során megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(30) E rendelet végrehajtásának 

biztosítása érdekében, a program 

célkitűzéseinek megvalósítása 

tekintetében elért haladás hatékony 

értékelése céljából a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el a 13. cikk szerinti 

munkaprogramok és többéves prioritások, 

továbbá a 14. és 16. cikkben, valamint a II. 

mellékletben meghatározott mutatók 

tekintetében. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten, és hogy e 
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előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament 

és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden 

dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 

részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament 

és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden 

dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 

részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program célja az EU-

szerződésekben rögzített jogok és értékek 

védelme és előmozdítása, többek között a 

társadalmi szervezetek támogatása révén, a 

nyitott, demokratikus és inkluzív 

társadalmak fenntartása érdekében. 

(1) A program általános célkitűzése az 

európai polgárság és a jogállamiság, 

valamint az EU-szerződésekben rögzített, 

az EU alapját képező jogok, elvek és 

értékek védelme és előmozdítása. Ezt 

elsősorban a kulcsfontosságú érdekelt 

felek, például a polgárok egyesületei, 

agytrösztök, kutatási, kulturális és 

tudományos intézmények és a civil 

társadalmi szervezetek támogatása révén 

kell elérni, helyi, regionális, nemzeti és 

transznacionális szinten egyaránt, hogy 

fel lehessen hívni az emberek figyelmét 

ezen értékek és elvek fontosságára, és 

ezáltal fenn lehessen tartani a nyitott, 

demokratikus és inkluzív társadalmakat. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a polgárok szerepvállalásának és az 

Unió demokratikus életében való 

b) az EU jelentőségének tudatosítása 

a polgárok – és különösen a fiatalok – 
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részvételének ösztönzése (Polgári részvétel 

és szerepvállalás ág), 
körében a létrehozásához vezető 

történelmi események emlékének 

megőrzését célzó tevékenységek által, 

valamint a demokrácia, a 

véleménynyilvánítás szabadsága, a 

pluralizmus, a polgárok 

szerepvállalásának, a polgárok 

találkozóinak és aktív részvételének az 

Unió demokratikus életében való 

előmozdítása („Aktív polgári 

szerepvállalás” ág); 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott egyedi célkitűzésen belül a 

program a következőket célozza: 

A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott egyedi célkitűzésen belül a 

program a következő célokat követi: 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a gyermekek jogainak, a 

fogyatékossággal élő személyek jogainak, 

az uniós polgársághoz fűződő jogoknak és 

a személyes adatok védelméhez való 

jognak az előmozdítása és védelme. 

b) a gyermekek jogainak, a 

fogyatékossággal élő személyek jogainak, 

az uniós polgársághoz fűződő jogoknak, 

többek között az európai polgári 

kezdeményezés indításához való jog és a 

személyes adatok védelméhez való jog 

előmozdítása és védelme. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – cím 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Polgári részvétel és szerepvállalás ág Aktív polgárság ág 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott egyedi célkitűzésen belül a 

program a következőket célozza: 

A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott egyedi célkitűzésen belül a 

program a következő célokat követi: 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az Unió, illetve annak történelme, 

kulturális öröksége és sokszínűsége jobb 

megértésének elősegítése a polgárok 

körében; 

a) a polgárok által előterjesztett 

projektek támogatása, különös tekintettel 

a fiatalokra, arra ösztönözve az 

embereket, hogy ne csak az olyan 

eseményeket tartsák szem előtt, amelyek 

megelőzték az EU történelmi 

emlékezetének magvát képező 

eseményeket, hanem arra is, hogy többet 

tanuljanak közös történelmünkről, 

kultúránkról és értékeinkről, valamint 

hogy képet kapjanak a közös jövő alapját 

képező közös kulturális örökségük és a 

kulturális és nyelvi sokszínűség 

gazdagságáról; annak elősegítése, hogy a 

polgárok megértsék az Uniót, annak 

eredetét, létjogosultságát és eredményeit, 

valamint a tudatosság növelése a jelenlegi 

és jövőbeli kihívásokról, illetve az európai 

projekt középpontjában álló kölcsönös 

megértés és tolerancia fontosságáról; 

 

Módosítás  31 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a bevált gyakorlatok cseréjének 

előmozdítása és támogatása az európai 

polgársággal kapcsolatos formális és nem 

formális oktatásban; 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a különböző országok polgárai 

közötti cserék és együttműködés 

ösztönzése; a polgárok polgári és 

demokratikus részvételének ösztönzése, 

annak lehetővé tételével, hogy a polgárok 

és képviseleti szervezeteik kifejthessék 

nézeteiket és nyilvános eszmecserét 

folytathassanak az uniós fellépések 

valamennyi területéről; 

b) a nyilvános párbeszéd 

előmozdítása a testvérvárosi kapcsolatok, 

a polgárok – különösen a fiatalok – 

találkozói révén, valamint a különböző 

országok önkormányzataival, helyi 

közösségeivel és civil társadalmi 

szervezeteivel való együttműködés révén 

annak érdekében, hogy közvetlen 

gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a 

kulturális sokszínűségben és kulturális 

örökségben az Unióban rejlő 

gazdagságról, és növeljék a polgárok 

társadalmi szerepvállalását; 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az uniós demokratikus életben való 

polgári részvétel ösztönzése és fokozása 

helyi, nemzeti és transznacionális szinten; 

annak lehetővé tétele a polgárok és 

egyesületek számára, hogy előmozdítsák a 

kultúrák közötti párbeszédet, és megfelelő 

nyilvános vitákat folytassanak az uniós 

fellépés valamennyi területén, ezáltal 

hozzájárulva az Unió politikai 
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menetrendjének kialakításához; a 

tömörülés és a szervezett javaslattétel 

támogatása, mind a polgárok közötti 

társulás formájában, mind pedig több jogi 

személy hálózatának formájában, hogy az 

előző pontokban említett célok 

hatékonyabban végrehajthatók legyenek; 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott egyedi célkitűzésen belül a 

program a következőket célozza: 

A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott egyedi célkitűzésen belül a 

program a következő célokat követi: 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A programnak a 2021–2027 közötti 

időszakban történő végrehajtására szánt 

pénzügyi keretösszeg folyó áron 

[641 705 000] EUR. 

(1) A programnak a 2021–2027 közötti 

időszakban történő végrehajtására szánt 

pénzügyi keretösszeg folyó áron 

[908 705 000] EUR. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) [233 000 000] EUR-t a 2. cikk (2) 

bekezdésének b) pontjában említett egyedi 

célkitűzésekre; 

b) [500 000 000] EUR-t vagy az (1) 

bekezdésében említett program pénzügyi 

keretösszegének legalább 40%-át a 2. cikk 

(2) bekezdésének b) pontjában említett 

egyedi célkitűzések megvalósítására; 

tájékoztatásképpen, az erre a célkitűzésre 

szánt teljes költségvetés mintegy 15%-át az 

emlékezéssel kapcsolatos tevékenységekre, 
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65%-át a demokratikus 

kötelezettségvállalásra, 10%-át a 

hasznosítási műveletekre, 10%-át pedig az 

igazgatásra fordítják. 

 A Bizottság a konkrét célkitűzések egyes 

csoportjai esetében legfeljebb 5 

százalékponttal térhet el a pénzügyi 

keretből előirányzott százalékos 

arányoktól. Arra az esetre, ha szükségessé 

válna az említett értékhatár túllépése, a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

a 16. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az egyes számadatoknak 5-nél 

több, de legfeljebb 10 százalékponttal 

történő módosítására. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 

felhasználható a program végrehajtásához 

kapcsolódó technikai és igazgatási 

segítségnyújtásra, így például előkészítő, 

nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 

értékelési intézkedésekre, ideértve a 

vállalati információtechnológiai 

rendszereket, tanulmányokat, szakértői 

üléseket, valamint a program általános 

célkitűzéseihez kapcsolódó prioritásokra és 

területekre vonatkozó tájékoztatási 

intézkedéseket. 

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 

felhasználható a program végrehajtásához 

kapcsolódó technikai és igazgatási 

segítségnyújtásra, így például előkészítő, 

nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 

értékelési intézkedésekre, tanulmányokra, 

szakértői ülésekre, valamint a program 

általános célkitűzéseihez kapcsolódó 

prioritásokra és területekre vonatkozó 

tájékoztatási intézkedéseket. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság az (1) bekezdésben 

említett források legalább 40%-át civil 
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társadalmi szervezetek támogatására 

irányozza elő. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A program rendelkezik a 

programmal kapcsolatos információkhoz 

való hozzáférési módokról, amelyeket a 

fogyatékossággal élő személyekhez 

igazítottak, hogy ők is teljeskörűen 

gyakorolhassák jogaikat, és teljes 

mértékben részei lehessenek annak a 

társadalomnak, amelyben élnek. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) bármely nemzetközi szervezet vagy 

az uniós jog alapján létrehozott bármely 

jogalany; 

b) bármely nemzetközi szervezet vagy 

az uniós jog alapján létrehozott bármely 

nonprofit jogalany; 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az egyenlőséggel foglalkozó 

testületek európai hálózatának (EQUINET) 

részére pályázati felhívás nélkül 

odaítélhető működési támogatás az állandó 

munkaprogrammal kapcsolatos kiadásai 

fedezésére. 

(3) Az egyenlőséggel foglalkozó 

testületek európai hálózatának (EQUINET) 

részére a 6. cikk (2) bekezdésének a) 

pontja értelmében pályázati felhívás nélkül 

odaítélhető működési támogatás az állandó 

munkaprogrammal kapcsolatos kiadásai 

fedezésére. 
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Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Munkaprogram Munkaprogram és többéves prioritások 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkaprogramot a Bizottság 

fogadja el végrehajtási jogi aktus útján. 

Ezt a végrehajtási jogi aktust a 19. 

cikkben említett tanácsadó bizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. 

(2) A Bizottság a 16. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus útján fogadja el e rendelet 

kiegészítése érdekében a munkaprogramot 

és adott esetben a munkaprogram alapjául 

szolgáló többéves prioritásokat. 

Munkaprogramjainak fejlesztése során a 

Bizottság konzultál a civil társadalmat 

képviselő szervezetekkel és a helyi és 

regionális önkormányzatokat képviselő 

szervezetekkel. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A teljesítményjelentési rendszer 

biztosítja, hogy a program végrehajtásának 

nyomon követésére vonatkozó adatokat és 

az eredményeket hatékonyan, 

eredményesen és időben összegyűjtsék. 

Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 

címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan 

arányos jelentéstételi követelményeket kell 

megállapítani. 

(3) A teljesítményjelentési rendszer 

biztosítja, hogy a program végrehajtásának 

nyomon követésére vonatkozó adatokat és 

az eredményeket hatékonyan, 

eredményesen és időben összegyűjtsék, 

hogy a források egyedi projektek számára 

történő elosztása pontosan tükröződjön, és 

hogy a finanszírozási programok közötti 

szinergiák megfelelően igazolva legyenek. 

Ennek érdekében biztosítani kell a 

programban érintett szervezetek 

részvételét. Az uniós pénzeszközök 
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címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan 

arányos és a legkevésbé megterhelő 

jelentéstételi követelményeket kell 

megállapítani. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 14. cikkben 

említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 

2027. december 31-ig terjedő időszakra 

szól. 

(2) A Bizottságnak a 6., 13. és 14. 

cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása a 2027. december 31-ig 

terjedő időszakra szól. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 14. 

cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban meghatározott felhatalmazást. A 

határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon, 

vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 

lép hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 6., 13. és 

14. cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban meghatározott felhatalmazást. A 

határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon, 

vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 

lép hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A 14. cikk értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor 

(6) A 6., 13. és 14. cikk értelmében 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
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lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak a jogi aktusról való 

értesítését követő két hónapon belül sem az 

Európai Parlament, sem a Tanács nem 

emelt ellene kifogást, illetve ha az említett 

időtartam lejártát megelőzően mind az 

Európai Parlament, mind a Tanács arról 

tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 

kifogást emelni. Az Európai Parlament 

vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam két hónappal meghosszabbodik. 

aktus akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két 

hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság tájékoztatási és 

kommunikációs tevékenységeket végez a 

programhoz, valamint annak 

intézkedéseihez és eredményeihez 

kapcsolódóan. A programhoz allokált 

pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió 

azon politikai prioritásaira vonatkozó 

intézményi kommunikáció költségeinek 

fedezésére is kell fordítani, amelyek 

kapcsolódnak a 2. cikkben említett 

célkitűzésekhez. 

(2) A Bizottság tájékoztatási és 

kommunikációs tevékenységeket végez a 

programhoz, valamint annak 

intézkedéseihez és eredményeihez 

kapcsolódóan. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18a. cikk 

 Nemzeti kapcsolattartó pontok 

 Minden tagállam létrehoz egy független 

nemzeti kapcsolattartó pontot, amely 

személyzetének az a feladata, hogy a 

program potenciális kedvezményezettjei 

(polgárok, szervezetek és regionális 
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hatóságok) számára iránymutatást, 

gyakorlati tájékoztatást és segítséget 

nyújtson a program valamennyi 

aspektusára vonatkozóan, beleértve a 

pályázati eljárást és a pályázatok 

megírását, a dokumentumok terjesztését, a 

partnerek keresését, a képzést és egyéb 

alaki követelményeket, ezáltal biztosítva a 

program egységes végrehajtását. A 

nemzeti kapcsolattartó pontok semmilyen 

módon nem felelnek a projektek 

értékeléséért, amelynek elvégzése a 

Bizottság feladata. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A bizottság egyedi formációban is 

ülésezhet, hogy a program egyes ágaival 

foglalkozzon. 

(3) A bizottság egyedi formációban is 

ülésezhet, hogy a program egyes ágaival 

foglalkozzon. Adott esetben, eljárási 

szabályaival összhangban, rendszeresen 

felkér külső szakértőket, többek között a 

szociális partnerek képviselőit, a civil 

társadalmi szervezeteket és a 

kedvezményezettek képviselőit, hogy 

megfigyelőként vegyenek részt ülésein. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A programnak a 2. cikk (2) bekezdésében 

említett egyedi célkitűzései többek között 

az alábbiak révén valósítandók meg: 

A programnak a 2. cikk (2) bekezdésében 

említett egyedi célkitűzései többek között 

az alábbi általános fellépések révén 

valósítandók meg: 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 
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I melléklet – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) tudatosítás, információterjesztés a 

program hatálya alá tartozó területekkel 

kapcsolatos szakpolitikák és jogok 

ismeretének javítása érdekében; 

a) tudatosságnövelés a polgárok – 

különösen a fiatalok és a hátrányos 

helyzetű és alulreprezentált társadalmi 

csoportokhoz tartozó személyek – körében 

az Unió alapját képező közös értékek, 

jogok és elvek, az európai polgárokként 

őket megillető jogok és kötelezettségek, 

valamint e jogok védelmének és 

gyakorlásának módjai tekintetében, 

függetlenül attól, hogy hol élnek; a 

program célkitűzései által lefedett 

területekkel kapcsolatos szakpolitikák és 

jogok ismeretének javítását célzó projektek 

előmozdítása; az európai polgársággal 

kapcsolatos formális és informális oktatás 

ösztönzése. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) egymástól való tanulás a bevált 

gyakorlatok érdekelt felek közötti 

megosztása révén, a kölcsönös megismerés 

és megértés, valamint a polgári és 

demokratikus részvétel javítása érdekében; 

b) egymástól való tanulás a bevált 

gyakorlatok kiemelése és érdekelt felek 

(nevezetesen egyesületek, civil társadalmi 

szervezetek, helyi önkormányzatok és 

polgárok) közötti megosztása révén, az 

ismeretek, a kölcsönös megértés, a polgári 

és demokratikus részvétel javítása, 

valamint a támogatott tevékenységek 

eredményeinek további hasznosítása 
érdekében; 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – c pont 



 

PE627.931v03-00 34/41 AD\1168903HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) elemző és 

monitoringtevékenységek1 a program 

hatálya alá tartozó területekkel 

kapcsolatos tagállami és uniós szintű 

helyzet megértésének elősegítése, valamint 

az uniós jog és szakpolitikák 

végrehajtásának javítása érdekében; 

törölve 

__________________  

1 E tevékenységek például a következőkre 

terjednek ki: adatok és statisztikák 

gyűjtése; közös módszerek és adott esetben 

mutatók vagy referenciaértékek 

kidolgozása; tanulmányok, kutatások, 

elemzések és felmérések; értékelések; 

hatásvizsgálatok; iránymutatások, 

jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 

és közzététele; 

 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a tömegtájékoztatás 

szabadságának és sokszínűségének 

védelmét előmozdító kezdeményezések és 

intézkedések támogatása, illetve 

kapacitásbővítés az új kihívásokra, mint 

például az új médiatechnológiák és a 

gyűlöletbeszéd megakadályozása; 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) információs és kommunikációs 

technológiai (ikt) eszközök fejlesztése és 

működtetése; 

törölve 
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Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a személyes adatok, a magánélet és 

a digitális biztonság védelmével 

kapcsolatos kockázatok, szabályok, 

biztosítékok és jogok tudatosításának és 

megértésének előmozdítása, valamint a 

hamis hírek és a célzott félretájékoztatás 

kezelése a tudatosság növelése, képzések, 

tanulmányok és monitoringtevékenységek 

révén, különösen a fiatalokra 

összpontosítva; 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) az európai kultúra, történelem és 

emlékezet erőteljesebb tudatosítása és az 

Unióhoz tartozás érzésének erősítése a 

polgárok körében; 

f) az európai kultúra, kulturális 

örökség, történelem és emlékezet, 

valamint az EU jövőbeli kihívásainak 
erőteljesebb tudatosítása és az Unióhoz 

tartozás érzésének erősítése a polgárok – 

elsősorban a fiatalok – körében, 

különösen az alábbiak révén: 

 i.  az európai modern történelemben 

a totalitárius rendszerek okairól való 

elmélkedést, valamint az e rendszerek 

által elkövetett bűncselekmények 

áldozataira való emlékezést célzó 

kezdeményezések; 

 ii.  olyan tevékenységek, amelyek a 

közelmúlt európai történelmének más 

meghatározó pillanatait és mérföldköveit 

érintik; 
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Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a különböző nemzetiségű és 

kulturális hátterű európai polgárok közötti 

kapcsolatok építése a testvérvárosi 

tevékenységekben való részvétel lehetővé 

tételével; 

g) a különböző nemzetiségű és 

kulturális hátterű polgárok közötti 

kapcsolatok építése a megbeszéléseken, a 

testvérvárosi tevékenységekben, a kis 

léptékű és civil társadalmi projektekben 
való részvétel lehetővé tételével, ezáltal 

létrehozva az uniós politikai napirend 

formálását célzó, alulról felfelé építkező 

megközelítés megerősödésének feltételeit; 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) a demokratikusabb Unió 

kiépítésében való tevékeny részvétel 

ösztönzése és elősegítése, valamint a jogok 

és értékek tudatosítása a társadalmi 

szervezetek támogatása révén; 

h) a demokratikusabb Unió 

kiépítésében való tevékeny és inkluzív – a 

társadalom peremére szorult csoportokra 

különös figyelmet fordító – részvétel 

ösztönzése és elősegítése, többek között az 

e-demokráciával kapcsolatos eszközök és 

az európai polgári kezdeményezés 

felhasználásának előmozdítása révén; a 

jogok és értékek tudatosításának fokozása, 

előmozdítása és védelme a civil társadalmi 

szervezetek támogatása révén; 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) az európai hálózatok 

kapacitásának fejlesztése a program 

hatálya alá tartozó területekre vonatkozó 

uniós jog, szakpolitikai célok és stratégiák 

j) az érintett területeken tevékenykedő 

társadalmi szervezetek támogatása; 
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előmozdítása és továbbfejlesztése 

érdekében, valamint az érintett területeken 

tevékenykedő társadalmi szervezetek 

támogatása; 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – j a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ja) a jogállamiság helyzetét 

figyelemmel kísérő és a helyi, regionális 

és nemzeti szintű fellépéseket támogató 

emberijog-védők és civil társadalmi 

szervezetek kapacitásának és 

függetlenségének megerősítése; 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – j b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 jb) a civil társadalmi szervezetekkel 

való párbeszéd előmozdítása és fejlesztése 

az uniós jog, a szakpolitikai célok és a 

stratégiák fejlesztéséről, végrehajtásáról 

és nyomon követéséről a program hatálya 

alá tartozó valamennyi területen; 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatási terhek és költségek 

csökkentése céljából a program 

monitoringjára a program általános és 

konkrét célkitűzései megvalósítási 

szintjének mérésére irányuló mutatók 

alapján kerül sor. Ezért az alábbi mutatók 

Az igazgatási terhek és költségek 

csökkentése céljából a program 

monitoringjára a program általános és 

konkrét célkitűzései megvalósítási 

szintjének mérésére irányuló mutatók 

alapján kerül sor. Lehetőség szerint a 
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tekintetében adatot kell gyűjteni: mutatókat életkor, nem és más gyűjthető 

adatok (etnikum, fogyatékosság, nemi 

identitás) szerint kell bontani. Ezért az 

alábbi mutatók tekintetében adatot kell 

gyűjteni: 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – táblázat – 6 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az európai emlékezetre és örökségre 

irányulóan a programtámogatás 

eredményeként létrejött transznacionális 

hálózatok és kezdeményezések száma 

Az európai emlékezetre, örökségre és 

polgári párbeszédre irányulóan a 

programtámogatás eredményeként létrejött 

transznacionális hálózatok és 

kezdeményezések száma 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – táblázat – 6 a sor (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A projektek földrajzi megoszlása 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT 

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében 

készült. Az előadóhoz a következő szervezetektől vagy személyektől érkezett be vélemény a 

véleménye elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig. 

Szervezet és/vagy személy 

Európai civil társadalom 

Európai Ifjúsági Fórum 

Európa Helyhatóságainak és Régióinak Tanácsa 

Stefan Batory Alapítvány 

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France 

Jeunes Fédéralistes européens 

Culture Action Europe 
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