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RÖVID INDOKOLÁS 

A bizottsági javaslat célja az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározása, 

illetve az 1288/2013/EU, 1293/2013/EU, 1303/2013/EU, 1305/2013/EU, 1306/2013/EU 

rendeletek és az 1313/2013/EU határozat módosítása, továbbá célja egy olyan szolidaritási 

testület létrehozása, amely a már meglévő európai önkéntes szolgálatot is magában foglalja. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Szolidaritási Testület és az európai önkéntes szolgálat 

nem rendelkezik azonos hatáskörrel, mivel az európai önkéntes szolgálat harmadik 

országokban is hajtott végre önkéntes programokat. Az előadó ezért azt javasolja, hogy 

fordítsanak figyelmet arra, hogy ezzel az összevonással ne veszélyeztessék az előző program 

keretében végzett munkát. 

 

Az Európai Szolidaritási Testület programjának célja az, hogy 2020-ig 100 000 fő 18 és 30 év 

közötti fiatalt mozgósítson a környezetvédelmen és a társadalmi kohézión alapuló projektekkel. 

Ez a javaslat az Európai Unió Alapjogi Chartájának filozófiájára alapul1. A programban való 

részvételre az uniós tagállamok és kétoldalú megállapodások alapján adott esetben más 

országok számára is nyílik majd lehetőség, de fontos figyelembe venni, hogy az Európai Unió 

területére jelenleg olyan személyek is belépnek, akik egyetlen uniós tagállam útlevelével sem 

rendelkeznek. Az előadó ezért emlékeztet, hogy a tartózkodási engedélyek és vízumok 

megszerzésének megkönnyítése révén a programnak olyan fiatalok bevonását is biztosítania 

kell, akik nem rendelkeznek az Európai Unió valamely tagállama által kiadott 

személyazonosító igazolvánnyal. 

 

A szolidaritás az Európai Unió egyik alapelve, meghatározza az európai projektet, illetve 

biztosítja a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetek és válságok leküzdéséhez szükséges egységet. 

A Római Szerződések 60. évfordulója alkalmából az Európai Tanács, az Európai Parlament és 

a Bizottság megerősítette az irányú elkötelezettségét, hogy megerősíti a szolidaritást, amelynek 

célja a teljes humán szféra fejlődésének biztosítása2. 

 

A vélemény előadója úgy véli, hogy elengedhetetlen a fiatalok – akiket különösen sújtott a 

gazdasági válság és a legkiszolgáltatottabbak közé tartoznak – körében ösztönözni és támogatni 

minden olyan típusú intézkedést, amelynek célja, hogy javítsa a szolidaritással kapcsolatos 

rendszereket és szakpolitikákat, mivel ez hozzájárul az Európai Unió alapját képező emberi 

jogok kultúrájának erősítéséhez. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a nők, illetve a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és 

interszexuális (LMBTQI) személyek, valamint a migránsok jogai emberi jogok, és mivel ők 

különösen kiszolgáltatottak, a program iránymutatásain belül meg kell határozni egy, a nemek 

közötti egyenlőségre és a migrációval kapcsolatos eljárásokra vonatkozó részt. 

 

Üdvözli a Bizottság arra irányuló rendelkezését, hogy kiemelten kezeli a hátrányos helyzetben 

lévő fiatalok hozzáférését az önkéntes képzési programhoz, amely semmilyen módon sem 

helyettesítheti fizetett munkavégzést vagy a megfelelő területi jogszabályok által szabályozott, 

munkaszerződést célul kitűző szakmai gyakorlatot. Ezért felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat annak nyomon követésére, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (HL C 326., 2012.10.26., 

391. o.) 
2 http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/ 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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Az előadó aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az oktatási és kulturális 

ágazatoknak – többek között az Erasmus+ programnak – szánt vagy számukra már előirányzott 

erőforrásokat áthelyezik az újonnan létrehozott programhoz, az Európai Szolidaritási 

Testülethez, pedig az Erasmus+ program az európai tudat terjesztésének egyik fő szereplője 

volt. Úgy véli, hogy az Erasmus+ program keretében gyűjtött tapasztalatok, a kulturális és 

képzési lehetőségek értékes részét képezik annak, hogy jó minőségű szakmai gyakorlatot 

lehessen biztosítani akár az Európai Szolidaritási Testület programján belül.  

 

Az előadó hangsúlyozza továbbá annak jelentőségét, hogy bevonják a szociális partnereket és 

a civil társadalom valamennyi szereplőjét a program előzetes értékelési folyamatába, 

kialakításába, felügyeletébe és nyomon követésébe, teljes mértékben tiszteletben tartva a 

polgári védelmi hálózatokat, amelyek a környezetvédelem terén és a természeti katasztrófákat 

követő újjáépítési folyamatok során hozzájárultak a Bizottság természeti katasztrófákra és 

környezetvédelemre irányuló beavatkozási programjaihoz, illetve együttműködtek ezekkel. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Kulturális 

és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A fiatalok számára a szolidaritási 

tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz 

könnyen elérhető lehetőségeket kell 

biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

közösségek előnyére kinyilvánítsák 

elkötelezettségüket, miközben személyes, 

tanulmányi, szociális, állampolgári és 

szakmai fejlődésük szempontjából is 

hasznos tapasztalatokra, képességekre és 

készségekre tesznek szert, ezáltal pedig 

javítják foglakoztatási lehetőségeiket. 

Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal 

önkéntesek, gyakornokok és munkások 

mobilitását is támogatniuk kell. 

(4) A fiatalok számára a szolidaritási 

tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz 

könnyen elérhető lehetőségeket kell 

biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

közösségek előnyére kinyilvánítsák 

elkötelezettségüket, miközben személyes, 

tanulmányi, szociális, állampolgári és 

szakmai fejlődésük szempontjából is 

hasznos tapasztalatokra, képességekre és 

készségekre tesznek szert, ezáltal pedig 

javítják foglakoztatási lehetőségeiket. 

Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal 

önkéntesek, gyakornokok és munkások 

mobilitását is támogatniuk kell, és 

összhangban kell lenniük a 

munkavállalók mobilitására vonatkozó 

nemzeti jogszabályokkal. 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A fiatalok számára kínált 

szolidaritási tevékenységeknek kiváló 

minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ 

kell adniuk a kielégítetlen társadalmi 

igényekre, hozzá kell járulniuk a 

közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell 

kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes 

tudásra és készségekre tegyenek szert, 

anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a 

fiatalok számára, illetve biztonságos és 

egészséges körülmények között kell 

megvalósulniuk. 

(5) A fiatalok számára kínált 

szolidaritási tevékenységeknek kiváló 

minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ 

kell adniuk a kielégítetlen társadalmi 

igényekre, hozzá kell járulniuk a helyi 

közösségek és a társadalmi kohézió 

erősítéséhez, lehetőségeket kell kínálniuk a 

fiataloknak, hogy értékes tudásra és 

készségekre tegyenek szert, anyagilag is 

megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok 

számára, illetve biztonságos és egészséges 

körülmények között kell megvalósulniuk. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az Európai Szolidaritási Testület az 

egész Unióban biztosítja a szolidaritási 

tevékenységek egyablakos ügyintézését. 

Biztosítani kell a keretek összhangját és 

kiegészítő jellegét más vonatkozó uniós 

szakpolitikákkal és programokkal. Az 

Európai Szolidaritási Testületnek a már 

működő programok, elsősorban az európai 

önkéntes szolgálat erősségeire és 

szinergikus hatásaira kell építenie. Ki kell 

továbbá egészítenie a tagállamok munkáját, 

hogy az ifjúsági garancia19 keretében 

támogassa a fiatalokat és megkönnyítse a 

tanulásról munkára való átállásukat azzal, 

hogy az adott tagállamban vagy külföldön 

szolidaritással kapcsolatos területeken 

gyakornoki vagy álláslehetőségek 

formájában további lehetőségeket biztosít 

számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. 

Biztosítani kell továbbá az Európai 

Szolidaritási Testület keretében folyó 

(6) Az Európai Szolidaritási Testület az 

egész Unióban a nemen vagy a társadalmi 

osztályon alapuló megkülönböztetéstől 

mentesen biztosítja a szolidaritási 

tevékenységek egyablakos ügyintézését. 

Biztosítani kell a keretek összhangját és 

kiegészítő jellegét más vonatkozó uniós 

szakpolitikákkal és programokkal. Az 

Európai Szolidaritási Testületnek a már 

működő programok, elsősorban az európai 

önkéntes szolgálat erősségeire és 

szinergikus hatásaira kell építenie. Ki kell 

továbbá egészítenie a tagállamok munkáját, 

hogy az ifjúsági garancia19 keretében 

támogassa a fiatalokat és megkönnyítse a 

tanulásról munkára való átállásukat azzal, 

hogy az adott tagállamban vagy külföldön 

szolidaritással kapcsolatos területeken 

gyakornoki vagy álláslehetőségek 

formájában további lehetőségeket biztosít 

számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. 
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tevékenységekhez kapcsolódó, már létező 

uniós szintű hálózatok, például az állami 

foglalkoztatási szolgálatok európai 

hálózata, az EURES és az Eurodesk 

hálózat egymást kiegészítő jellegét. 

Ezenkívül adott esetben a bevált 

gyakorlatokra is építve biztosítani kell, 

hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, 

már működő rendszerek is, különösen a 

fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti 

szolidaritási rendszerek és mobilitási 

rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási 

Testület. 

Biztosítani kell továbbá az Európai 

Szolidaritási Testület keretében folyó 

tevékenységekhez kapcsolódó, már létező 

uniós szintű hálózatok, például az állami 

foglalkoztatási szolgálatok európai 

hálózata, az EURES és az Eurodesk 

hálózat egymást kiegészítő jellegét. 

Ezenkívül adott esetben a bevált 

gyakorlatokra is építve biztosítani kell, 

hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, 

már működő rendszerek is, különösen a 

fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti 

szolidaritási rendszerek és mobilitási 

rendszerek – regionális és helyi szinten is 

–, illetve az Európai Szolidaritási Testület. 

_________________ _________________ 

19 A Tanács ajánlása (2013. április 22.) az 

ifjúsági garancia létrehozásáról (2013/C 

120/01). 

19 A Tanács ajánlása (2013. április 22.) az 

ifjúsági garancia létrehozásáról (2013/C 

120/01). 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az Európai Szolidaritási Testület 

hatásának növelése érdekében olyan 

rendelkezésekre van szükség, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a hatáskörébe tartozó 

tevékenységek támogatásával az Európai 

Szolidaritási Testület célkitűzéseihez 

hozzájáruljanak más uniós programok is, 

így például a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap; az Európa a polgárokért 

program; az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap és az egészségügyi program. A 

hozzájárulást az érintett programokhoz 

tartozó alap-jogiaktus szerint kell 

finanszírozni. Ha megkapták az Európai 

Szolidaritási Testület érvényes minőségi 

védjegyét, a kedvezményezetteknek 

hozzáférést kell biztosítani az Európai 

Szolidaritási Testület portáljához, és a 

felkínált tevékenységi típusnak 

megfelelően biztosítani kell számukra a 

(7) Az Európai Szolidaritási Testület 

hatásának növelése érdekében olyan 

rendelkezésekre van szükség, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a hatáskörébe tartozó 

tevékenységek támogatásával az Európai 

Szolidaritási Testület célkitűzéseihez 

hozzájáruljanak más uniós programok is, 

így például a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap; az Európa a polgárokért 

program; az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap és az egészségügyi program. A 

hozzájárulást az érintett programokhoz 

tartozó alap-jogiaktus szerint kell 

finanszírozni a fiatalok, a civil társadalom 

és az aktív önkéntesek tagállamokban már 

meglévő tapasztalatainak fokozottabb 

bevonása céljából. Ha megkapták az 

Európai Szolidaritási Testület érvényes 

minőségi védjegyét, a 

kedvezményezetteknek hozzáférést kell 
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minőségbiztosítási és támogatási 

intézkedéseket. 

biztosítani az Európai Szolidaritási Testület 

portáljához, és a felkínált tevékenységi 

típusnak megfelelően biztosítani kell 

számukra a minőségbiztosítási és 

támogatási intézkedéseket. 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Ez a rendelet meghatározza a 2018 

és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

pénzügyi keretösszeget, amely az éves 

költségvetési eljárás során az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 

a költségvetési fegyelemről, a költségvetési 

ügyekben való együttműködésről és a 

hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásról szóló intézményközi 

megállapodás23 17. pontja értelmében vett 

elsődleges referenciaösszeget jelenti az 

Európai Parlament és a Tanács számára. 

Az elsődleges referenciaösszeg a 2018-as, 

2019-es és 2020-as pénzügyi évre 

vonatkozóan az Erasmus+ programból 

197,7 millió EUR, a foglalkoztatás és 

szociális innováció programból pedig 10 

millió EUR átcsoportosított összeget 

tartalmaz, amit több uniós program, így 

például az Európai Szociális Alap; az 

uniós polgári védelmi mechanizmus; a 

LIFE program és az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

különböző fejezeteiből származó 

hozzájárulások egészítenek ki. 

(18) Ez a rendelet meghatározza a 2018 

és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

pénzügyi keretösszeget, amely az éves 

költségvetési eljárás során az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 

a költségvetési fegyelemről, a költségvetési 

ügyekben való együttműködésről és a 

hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásról szóló intézményközi 

megállapodás23 17. pontja értelmében vett 

elsődleges referenciaösszeget jelenti az 

Európai Parlament és a Tanács számára. 

Az átcsoportosítások kivételével az 

elsődleges referenciaösszeget az 

1311/2013/EU, Euratom tanácsi 

rendelet23a keretében rendelkezésre álló 

valamennyi pénzügyi eszköz révén kell 

finanszírozni. 

_________________ _________________ 

23 Az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság között létrejött, a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 

2013. december 2-i intézményközi 

megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. 

o.). 

23 Az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság között létrejött, a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 

2013. december 2-i intézményközi 

megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. 

o.). 
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 23a A Tanács 1311/2013/EU rendelete 

(2013. december 2.) a 2014 - 2020-as 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.) 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) Amennyiben az Európai 

Szolidaritási Testület által végrehajtott 

intézkedések nem kapcsolódnak 

közvetlenül az 1311/2013/EU, Euratom 

rendelet értelmében rendelkezésre álló 

pénzügyi eszközökhöz, a Bizottságnak 

biztosítania kell, hogy az új kiegészítő 

pénzügyi támogatás álljon rendelkezésre. 

Indokolás 

Az Európai Szolidaritási Testület által végrehajtott intézkedéseknek kapcsolódniuk kell az 

Európai Szolidaritási Testületet finanszírozó alapokhoz és programokhoz, és azon 

intézkedések esetében, amelyek nem kapcsolódnak ezekhez, a Bizottság új kiegészítő 

forrásokról köteles gondoskodni az intézkedések végrehajtásához. 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az Európai Szolidaritási Testület 

érezhető hatásának növelése érdekében 

olyan rendelkezésekre van szükség, 

amelyek lehetővé teszik a részt vevő 

országok számára, hogy az Európai 

Szolidaritási Testület szabályai szerint 

pótlólagos finanszírozási forrásokat 

bocsássanak rendelkezésre. 

(20) Az Európai Szolidaritási Testület 

érezhető hatásának növelése érdekében a 

tagállamoknak és adott esetben a saját 

kizárólagos jogalkotási hatáskörrel 

rendelkező, állami szint alatti illetékes 

szerveknek, továbbá a részt vevő 

országoknak olyan rendelkezéseket kell 

elfogadniuk, amelyek révén az Európai 

Szolidaritási Testület szabályai szerint 

nemzeti, regionális és helyi szinten 
pótlólagos finanszírozási forrásokat 

bocsátanak rendelkezésre. 
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Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Külön figyelmet kell fordítani 

annak biztosítására, hogy az Európai 

Szolidaritási Testület által támogatott 

tevékenységek minden fiatal, még a 

leghátrányosabb helyzetűek számára is 

hozzáférhetőek legyenek. Különleges 

intézkedéseket kell ezért bevezetni a 

társadalmi befogadás, a hátrányos helyzetű 

fiatalok részvételének elősegítése, illetve 

az Unió legtávolabbi régióinak és a 

tengerentúli országok és területek távoli 

fekvéséből következő korlátok 

figyelembevétele érdekében24. A részt vevő 

országoknak törekedniük kell továbbá arra, 

hogy elfogadják az Európai Szolidaritási 

Testület megfelelő működését gátló jogi és 

közigazgatási akadályok megszüntetéséhez 

szükséges valamennyi megfelelő 

intézkedést. Idetartozik adott esetben – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

beutazása és tartózkodása tekintetében a 

schengeni vívmányok és az uniós jog 

sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási 

engedélyek megszerzését nehezítő 

adminisztratív kérdések rendezése. 

(24) Külön figyelmet kell fordítani 

annak biztosítására, hogy az Európai 

Szolidaritási Testület által támogatott 

tevékenységek minden fiatal, még a 

leghátrányosabb helyzetűek számára is 

hozzáférhetőek legyenek. Különleges 

intézkedéseket kell ezért bevezetni a 

társadalmi befogadás, a hátrányos helyzetű 

fiatalok részvételének elősegítése, illetve 

az Unió legtávolabbi régióinak és a 

tengerentúli országok és területek távoli 

fekvéséből következő korlátok 

figyelembevétele érdekében24. A 

tagállamoknak és a részt vevő 

országoknak törekedniük kell továbbá arra, 

hogy elfogadják az Európai Szolidaritási 

Testület megfelelő működését gátló jogi és 

közigazgatási akadályok megszüntetéséhez 

szükséges valamennyi megfelelő 

intézkedést. Idetartozik adott esetben – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

beutazása és tartózkodása tekintetében a 

schengeni vívmányok és az uniós jog 

sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási 

engedélyek megszerzését nehezítő 

adminisztratív kérdések rendezése. 

_________________ _________________ 

24 A tengerentúli országok és területek 

természetes személyei, valamint a 

tengerentúli országok és területek illetékes 

köz- és/vagy magántestületei és 

intézményei az Európai Közösség és a 

tengerentúli országok és területek 

társulásáról szóló, 2001. november 27-i 

2001/822/EK tanácsi határozattal 

összhangban vehetnek részt a 

programokban (HL L 314., 2001.11.30., 1. 

o.). 

24 A tengerentúli országok és területek 

természetes személyei, valamint a 

tengerentúli országok és területek illetékes 

köz- és/vagy magántestületei és 

intézményei az Európai Közösség és a 

tengerentúli országok és területek 

társulásáról szóló, 2001. november 27-i 

2001/822/EK tanácsi határozattal 

összhangban vehetnek részt a 

programokban (HL L 314., 2001.11.30., 1. 

o.). 

 

Módosítás  9 
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Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Amennyiben a megfelelő 

feltételeket teljesítik, minőségi védjegyet 

kell kiadni minden személynek, aki az 

Európai Szolidaritási Testületben részt 

kíván venni függetlenül attól, hogy a 

finanszírozás az Európai Szolidaritási 

Testület költségvetéséből, egy másik uniós 

programból vagy egy finanszírozási 

forrásból történik. A minőségi védjegy 

kiadását biztosító eljárást az Európai 

Szolidaritási Testület végrehajtó 

szervezeteinek folyamatos jelleggel kell 

működtetniük. A kiadott minőségi 

védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, 

amelyet vissza is lehet vonni, ha az 

elvégzendő ellenőrzések során 

megállapítják, hogy a kiadáshoz vezető 

feltételek már nem teljesülnek. 

(A magyar változatot nem érinti.)  

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg A Bizottság által javasolt szöveg 

(28) Európai, nemzeti és helyi szinten is 

biztosítani kell az Európai Szolidaritási 

Testület által támogatott fellépések 

megfelelő célba juttatását, hirdetését és 

terjesztését. A célba juttatással, hirdetéssel 

és terjesztéssel kapcsolatos 

tevékenységekhez igénybe kell venni az 

Európai Szolidaritási Testület valamennyi 

végrehajtó hivatalát, ideértve adott esetben 

más fontos érdekelt felek támogatását. 

(28) Honlap-portálokon keresztül 

európai, nemzeti, regionális és helyi 

szinten is biztosítani kell az Európai 

Szolidaritási Testület által támogatott 

fellépések keretében kínált lehetőségek és 

elért eredmények megfelelő célba 

juttatását, hirdetését és terjesztését . A 

célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel 

kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell 

venni az Európai Szolidaritási Testület 

valamennyi végrehajtó hivatalát, illetve a 

már az Európai Szolidaritási Testület 

keretébe tartozó uniós programokat. 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg A Bizottság által javasolt szöveg 

(29) A közvélemény hatékonyabb 

tájékoztatása és a Bizottság 

kezdeményezésére végzett kommunikációs 

tevékenységek közötti erősebb szinergia 

biztosítása érdekében a rendelet értelmében 

kommunikációs tevékenységekre 

elkülönített forrásoknak hozzá kell 

járulniuk az Unió politikai prioritásaira 

vonatkozó szervezeti kommunikáció 

biztosításához is, amennyiben az említett 

prioritások e rendelet általános 

célkitűzéseihez kapcsolódnak. 

(29) A közvélemény hatékonyabb 

tájékoztatása és a Bizottság 

kezdeményezésére végzett kommunikációs 

tevékenységek közötti erősebb szinergia 

biztosítása érdekében a rendelet értelmében 

kommunikációs tevékenységekre 

elkülönített forrásoknak hozzá kell 

járulniuk az Unió politikai prioritásaira – 

például a társadalmi integrációra, a 

kohézióra, a környezetvédelemre és az 

éghajlatváltozás mérséklésére – vonatkozó 

szervezeti kommunikáció biztosításához is, 

e rendelet általános célkitűzéseihez 

kapcsolódóan, továbbá összhangban kell 

lenniük az Európai Szolidaritási Testület 

finanszírozási forrásainak célkitűzéseivel. 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Eredményességi és hatékonysági 

okokból a Bizottságot az 1288/2013/EU 

rendelettel létrehozott bizottságnak is 

támogatnia kell e rendelet végrehajtásában. 

Az Európai Szolidaritási Testület 

vonatkozásában ennek a bizottságnak adott 

összetételben kell összeülnie, és úgy kell 

módosítani a felhatalmazását, hogy 

betölthesse ezt az új szerepet. A részt vevő 

országok feladata, hogy az Európai 

Szolidaritási Testület önkéntes és 

hivatásszerű jellegét is figyelembe véve 

kijelöljék saját képviselőket ezekre az 

ülésekre. 

(37) Eredményességi és hatékonysági 

okokból a Bizottságot az 1288/2013/EU 

rendelettel létrehozott bizottságnak is 

támogatnia kell e rendelet végrehajtásában. 

Az Európai Szolidaritási Testület 

vonatkozásában ennek a bizottságnak adott 

összetételben kell összeülnie, és úgy kell 

módosítani a felhatalmazását, hogy 

betölthesse ezt az új szerepet. A 

tagállamok és a részt vevő országok 

feladata, hogy az Európai Szolidaritási 

Testület önkéntes és hivatásszerű jellegét is 

figyelembe véve kijelöljék saját 

képviselőket ezekre az ülésekre. 

 

Módosítás  13 
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Rendeletre irányuló javaslat 

40 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) A többéves pénzügyi keret 1a 

fejezetében az Európai Szolidaritási 

Testület mellett szereplő pénzügyi 

keretösszeget ki kell egészíteni továbbá 

más programok és fejezetek pénzügyi 

hozzájárulásaival, amihez módosítani kell 

az 1293/2013/EU rendeletet27, az 

1303/2013/EU rendeletet28, az 

1305/2013/EU rendeletet29, az 

1306/2013/EU rendeletet30, illetve az 

1313/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi határozatot31. 

törölve 

_________________  

27 Az Európai Parlament és a Tanács 

1293/2013/EU rendelete (2013. december 

11.) a környezetvédelmi és éghajlat-

politikai program (LIFE) létrehozásáról és 

a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről(HL L 347., 2013.12.20., 185. 

o.). 

 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 

1303/2013/EU rendelete (2013. december 

17.) az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 

Kohéziós Alapra, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó közös rendelkezések 

megállapításáról, az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 

Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 

általános rendelkezések megállapításáról és 

az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 320. o.). 

 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 

1305/2013/EU rendelete (2013. december 

17.) az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 

nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 

az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon 
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kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 487. o.). 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 

2013/1306/EU rendelete (2013. december 

17.) a közös agrárpolitika 

finanszírozásáról, irányításáról és nyomon 

követéséről és a 352/78/EGK, a 

165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, 

az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 

347., 2013.12.20., 549. o.). 

 

31 Az Európai Parlament és a Tanács 

1313/2013/EU határozata (2013. december 

17.) az uniós polgári védelmi 

mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 

924. o.). 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „szolidaritási tevékenység”: minden 

olyan tevékenység, amelynek célja, hogy 

valamely közösség előnyére megoldást 

találjon kielégítetlen társadalmi igényekre, 

ugyanakkor előmozdítsa az egyének 

személyes, szociális, állampolgári és 

szakmai fejlődését, és amely különböző 

területek, így például az oktatás és képzés; 

a nemek közötti egyenlőség; a 

foglalkoztatás; a vállalkozások, különösen 

a szociális vállalkozások; az 

állampolgárság és a demokratikus 

részvétel; a környezet- és 

természetvédelem; az éghajlatváltozással 

összefüggő fellépések; a 

katasztrófavédelmi megelőzés, 

felkészültség és helyreállítás; a 

mezőgazdaság és vidékfejlesztés; az 

élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű 

termékek biztosítása; az egészség és a 

jóllét; a kreativitás és a kultúra; a 

testnevelés és a sport, a szociális 

segítségnyújtás és ellátás, a harmadik 

1. „szolidaritási tevékenység”: minden 

olyan tevékenység, amelynek célja, hogy 

valamely közösség előnyére megoldást 

találjon társadalmi igényekre, ugyanakkor 

előmozdítsa az egyének személyes, 

tanulmányi, szociális, állampolgári és 

szakmai fejlődését, és amely különböző 

területek, így például az oktatás és képzés, 

a foglalkoztatás, a nemek közötti 

egyenlőség, a szociális vállalkozások, az 

állampolgárság és a demokratikus 

részvétel, a környezet- és 

természetvédelem, az éghajlatváltozással 

összefüggő fellépések, a 

katasztrófavédelmi megelőzés, 

felkészültség és helyreállítás, a 

mezőgazdaság és vidékfejlesztés, az 

élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű 

termékek biztosítása, az egészség és a 

jóllét, a kreativitás és a kultúra, a 

testnevelés és a sport, a szociális 

segítségnyújtás és ellátás, a harmadik 

országbeli állampolgárok befogadása és 
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országbeli állampolgárok befogadása és 

integrációja, a területi együttműködés és a 

kohézió vonatkozásában kialakított 

kiközvetítés, projekt vagy hálózatépítési 

tevékenység formájában valósulhat meg; 

integrációja, a területi együttműködés és a 

kohézió vonatkozásában kialakított 

kiközvetítés, projekt vagy hálózatépítési 

tevékenység formájában valósulhat meg; 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. „hátrányos helyzetű fiatalok”: olyan 

magánszemélyek, akiknek fogyatékosság, 

tanulmányi nehézségek, gazdasági 

nehézségek, kulturális különbségek, 

egészségügyi problémák, társadalmi 

nehézségek, földrajzi akadályok miatt 

további támogatásra van szükségük; 

3. „hátrányos helyzetű fiatalok”: olyan 

magánszemélyek, akiknek fogyatékosság, 

tanulmányi vagy beilleszkedési 

nehézségek, gazdasági nehézségek, 

kulturális különbségek, egészségügyi 

problémák, társadalmi nehézségek, 

földrajzi akadályok miatt további 

támogatásra van szükségük; 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. „önkéntesség”: teljes munkaidős32, 

legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem 

fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok 

számára lehetőséget biztosít, hogy 

hozzájáruljanak a szolidaritás területén 

működő szervezetek napi tevékenységéhez 

végeredményben azon közösségek 

hasznára, amelyekben a tevékenységeket 

folytatják, és amely jelentős tanulmányi és 

képzési vonatkozással is rendelkezik, 

amely azt a célt szolgálja, hogy az 

önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és 

készségeket szerezhessenek, amelyek 

személyes, tanulmányi, szociális és 

szakmai fejlődésük szempontjából is 

hasznosak. 

6. „önkéntesség”: teljes munkaidős32 , 

legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem 

fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok 

számára lehetőséget biztosít, hogy 

hozzájáruljanak a szolidaritás területén 

működő szervezetek napi tevékenységéhez 

végeredményben azon közösségek 

hasznára, amelyekben a tevékenységeket 

folytatják, és amely jelentős tanulmányi és 

képzési vonatkozással is rendelkezik, 

amely azt a célt szolgálja, hogy az 

önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és 

készségeket szerezhessenek, amelyek 

személyes, tanulmányi, szociális és 

szakmai fejlődésük szempontjából is 

hasznosak, továbbá javítják a 

foglakoztatási lehetőségeiket. 

_________________ _________________ 
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32 Általános elvként olyan tevékenység, 

amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi 

hét órában végeznek; 

32 Általános elvként olyan tevékenység, 

amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi 

hét órában végeznek; 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. „önkéntescsapat kiközvetítése”: 

olyan kiközvetítések, amelyek lehetővé 

teszik, hogy az Európai Szolidaritási 

Testület különböző részt vevő országainak 

résztvevőiből összeállított csapatok 

közösen önkéntes tevékenységet 

végezzenek egy közös cél érdekében oly 

módon, hogy egy arra érdemes közösséget 

szolgáló projektben két hét és két hónap 

közötti időtartamban fizikai vagy szellemi 

feladatokat látnak el; 

7. „önkéntescsapat kiközvetítése”: 

olyan kiközvetítések, amelyek lehetővé 

teszik, hogy az Európai Szolidaritási 

Testület különböző tagállamok és más 

részt vevő országok résztvevőiből 

összeállított csapatok közösen önkéntes 

tevékenységet végezzenek egy közös cél 

érdekében oly módon, hogy egy arra 

érdemes közösséget szolgáló projektben 

két hét és két hónap közötti időtartamban 

fizikai vagy szellemi feladatokat látnak el; 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

14. „az Európai Szolidaritás Testület 

portálja”: webalapú eszköz, amely 

megfelelő online szolgáltatásokat nyújt az 

Európai Szolidaritási Testület 

résztvevőinek és a részt vevő 

szervezeteknek, például a következőket: 

tájékoztatás az Európai Szolidaritási 

Testületről, a résztvevők regisztrálása, 

résztvevők keresése kiközvetítésekhez; 

kiközvetítések hirdetése és keresése; 

potenciális projektpartnerek keresése; 

kapcsolattartás és a kiközvetítésekre 

vonatkozó ajánlatok és projektek kezelése; 

képzés; tájékoztatás és hálózatépítési 

tevékenységek; az Európai Szolidaritási 

Testülettel kapcsolatos lehetőségekre, 

illetve egyéb releváns fejleményekre 

vonatkozó információk és értesítések. 

14. „az Európai Szolidaritás Testület 

portálja”: webalapú eszköz, amely 

megfelelő online szolgáltatásokat nyújt az 

Európai Szolidaritási Testület 

résztvevőinek és a részt vevő 

szervezeteknek, például a következőket: 

tájékoztatás az Európai Szolidaritási 

Testületről, a résztvevők regisztrálása, 

minőségi védjegyek kezelése, résztvevők 

keresése kiközvetítésekhez; kiközvetítések 

hirdetése és keresése; potenciális 

projektpartnerek keresése; kapcsolattartás 

és a kiközvetítésekre vonatkozó ajánlatok 

és projektek kezelése; képzés; tájékoztatás 

és hálózatépítési tevékenységek; az 

Európai Szolidaritási Testülettel 

kapcsolatos lehetőségekre, illetve egyéb 

releváns fejleményekre vonatkozó 

információk és értesítések, továbbá a 
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szolidaritási fellépések eredményeinek 

terjesztése. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Szolidaritási Testület célja, 

hogy az európai kohézió és a szolidaritás 

erősítéséhez hozzájáruló, a közösségeket 

támogató és a társadalmi problémákra 

megoldást jelentő eszközként fokozza a 

fiatalok és a szervezetek bekapcsolódását 

az elérhető és kiváló minőségű szolidaritási 

tevékenységekbe. 

Az Európai Szolidaritási Testület célja, 

hogy az európai kohézió és a szolidaritás 

erősítéséhez hozzájáruló, a közösségeket 

támogató és az eddig példa nélküli – 

különösen a nagyobb társadalmi 

integrációhoz, az oktatáshoz és a 

foglalkoztatáshoz, illetve a 

környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás mérsékléséhez 

kapcsolódó – kihívásokra megoldást 

jelentő eszközként fokozza a fiatalok és a 

szervezetek bekapcsolódását az elérhető és 

kiváló minőségű szolidaritási 

tevékenységekbe. 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az eredményesség és a 

hatékonyság elérése érdekében a Bizottság 

és a részt vevő országok együttműködnek 

egymással oly módon, hogy biztosítják 

egyrészt a szolidaritáshoz, oktatáshoz, 

szakképzéshez és ifjúsághoz kapcsolódó 

nemzeti programok és rendszerek, másrészt 

pedig az Európai Szolidaritási Testület 

keretében folyó fellépések összhangját. 

Ezeket a fellépéseket a vonatkozó bevált 

gyakorlatokra és már működő programokra 

kell alapozni. 

(2) Az eredményesség és a 

hatékonyság elérése érdekében a Bizottság, 

a tagállamok és más részt vevő országok 

együttműködnek egymással oly módon, 

hogy az állami szint alatti hatóságok 

jogalkotási hatásköreinek sérelme nélkül 
biztosítják egyrészt a szolidaritáshoz, 

oktatáshoz, szakképzéshez és ifjúsághoz 

kapcsolódó nemzeti programok és 

rendszerek, másrészt pedig az Európai 

Szolidaritási Testület keretében folyó 

fellépések összhangját. Ezeket a 

fellépéseket a vonatkozó bevált 

gyakorlatokra és már működő programokra 

kell alapozni. 
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Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Szolidaritási Testület az alábbi 

típusú fellépéseken keresztül valósítja meg 

célkitűzéseit: 

Az Európai Szolidaritási Testület az alábbi 

típusú fellépéseken keresztül valósítja meg 

célkitűzéseit a finanszírozási forrásai 

célkitűzéseinek keretében: 

Indokolás 

Tekintettel arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület finanszírozási forrásai a következők: 

Erasmus +, EaSI, az uniós polgári védelmi mechanizmus, LIFE program, az EMVA és az 

ESZA, a Testület célkitűzéseinek kapcsolódnia kell a finanszírozási források célkitűzéseihez. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) szolidaritási célú kiközvetítések, 

projektek és hálózatépítési tevékenységek; 

a) a civil társadalommal kapcsolatos 

szolidaritási célú kiközvetítések, projektek 

és hálózatépítési tevékenységek; 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) hálózatépítési tevékenységek az 

Európai Szolidaritási Testületben részt 

vevő magánszemélyek és szervezetek 

számára. 

c) hálózatépítési tevékenységek az 

Európai Szolidaritási Testületben részt 

vevő magánszemélyek és szervezetek 

számára, teljes mértékben tiszteletben 

tartva és kiegészítve a már bevett helyi és 

regionális tapasztalatokat, különösen a 

legjobb gyakorlatokat az önkéntes 

tevékenységek és a polgári védelem 

területén. 
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Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a szolidaritási célú kiközvetítések 

minőségét biztosító intézkedések, ideértve 

a résztvevők és a részt vevő szervezetek 

képzését, nyelvi támogatását, 

adminisztratív támogatását, biztosítását, 

kiközvetítést követő támogatását, illetve 

egy olyan tanúsítvány kialakítását, amely 

igazolja és dokumentálja a kiközvetítés 

során megszerzett tudást, képességeket és 

készségeket; 

a) a szolidaritási célú kiközvetítések 

magas minőségét biztosító intézkedések, 

ideértve a résztvevők és a részt vevő 

szervezetek átfogó képzési programját, 

nyelvi támogatását, adminisztratív 

támogatását, biztosítását, kiközvetítést 

követő támogatását, illetve egy olyan 

tanúsítvány kialakítását, amely igazolja és 

dokumentálja a kiközvetítés során 

megszerzett tudást, képességeket és 

készségeket; 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg A Bizottság által javasolt szöveg 

d) az Európai Szolidaritási Testület 

portálja és más vonatkozó online 

szolgáltatások, illetve a szükséges 

informatikai kiszolgáló rendszerek és 

webalapú eszközök létrehozása, fenntartása 

és aktualizálása. 

d) az Európai Szolidaritási Testület 

portálja – többek között a részvevők helyi 

beszámolói – és más vonatkozó – 

elsősorban e rendelet célkitűzéseinek és 

hozzáférhetőségének terjesztésére szolgáló 

– online szolgáltatások illetve a szükséges 

informatikai kiszolgáló rendszerek és 

webalapú eszközök létrehozása, fenntartása 

és aktualizálása. 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 

folyó árakon 294 200 000 EUR33 pénzügyi 

keretösszeget tartalmaz, amelyet a 

következő hozzájárulások egészítenek ki: 

törölve 
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a) Európai Szociális Alap, amelynek 

hozzájárulása folyó árakon 

35 000 000 EUR; 

 

b) uniós polgári védelmi mechanizmus, 

amelynek hozzájárulása folyó árakon 

6 000 000 EUR; 

 

c) LIFE program, amelynek 

hozzájárulása folyó árakon 

4 500 000 EUR; 

 

d) Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap, amelynek 

hozzájárulása folyó árakon 

1 800 000 EUR. 

 

_________________  

33 Ez a pénzügyi keretösszeg az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 

a költségvetési fegyelemről, a költségvetési 

ügyekben való együttműködésről és a 

hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásról szóló (2013/C 373/01) 

intézményközi megállapodás 17. pontja 

értelmében vett elsődleges 

referenciaösszeget jelenti. 

 

Indokolás 

Úgy véljük, hogy az új kezdeményezéseket nem szabad a meglévő programokból és alapokból 

való áthelyezéssel finanszírozni; ezeket inkább a jelenlegi többéves pénzügyi kereten belül 

elérhető valamennyi egyéb forrásból kell finanszírozni. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Valamely részt vevő ország 

nemzeti forrásokat bocsáthat az Európai 

Szolidaritási Testület 

kedvezményezettjeinek rendelkezésére, 

amelyeket a Testület szabályai szerint kell 

kezelni, és ebből a célból felhasználhatja az 

Európai Szolidaritási Testület 

decentralizált struktúráit is, amennyiben 

biztosítja ezek kiegészítő, arányos 

(6) Valamely részt vevő ország az 

erőforrásai függvényében nemzeti 

forrásokat bocsáthat az Európai 

Szolidaritási Testület 

kedvezményezettjeinek rendelkezésére, 

amelyeket a Testület szabályai szerint kell 

kezelni, és ebből a célból felhasználhatja az 

Európai Szolidaritási Testület 

decentralizált struktúráit is, amennyiben 
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finanszírozását. biztosítja ezek kiegészítő, arányos 

finanszírozását. A tagállamok új kiegészítő 

forrásokat bocsáthatnak rendelkezésre. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben a tagállamok vesznek részt. 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben a tagállamok vesznek részt. 

Azokban a tagállamokban, amelyekben az 

Európai Szolidaritási Testület 

fellépéseinek végrehajtásával kapcsolatos 

hatásköröket saját kizárólagos jogalkotási 

hatáskörrel rendelkező, állami szint alatti 

hatóságokra ruházták át, végrehajtó 

szervként eljáró nemzeti ügynökségeken 

keresztül mechanizmusokat kell 

kialakítani annak érdekében, hogy 

lehetővé tegyék e hatóságok közvetlen 

részvételét. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A rendelet végrehajtása során a 

Bizottságnak és a részt vevő országoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a társadalmi 

befogadás, különösen a hátrányos helyzetű 

fiatalok részvételének előmozdítása 

érdekében különös erőfeszítések 

történjenek. 

(2) A rendelet végrehajtása során a 

tagállamoknak és a részt vevő egyéb 

országoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

társadalmi befogadás, különösen a 

hátrányos helyzetű és kiszolgáltatottabb 

fiatalok részvételének előmozdítása 

érdekében különös erőfeszítések 

történjenek, ezért a nemek közötti 

egyenlőséget figyelembe vevő 

megközelítést alkalmaznak. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 
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13 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben részt vehet bármely köz- vagy 

magánjogi vagy nemzetközi szervezet, 

amennyiben megkapta az Európai 

Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben részt vehet bármely köz- vagy 

magánjogi vagy nemzetközi szervezet, 

amennyiben e rendelet célkitűzéseivel 

összhangban megkapta az Európai 

Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Szolidaritási Testület 

részt vevő szervezetévé válni kívánó, 

jogosult szervezet kérelmét az Európai 

Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó 

szerve bírálja el, aminek során 

megbizonyosodik arról, hogy a szervezet 

tevékenységei megfelelnek az Európai 

Szolidaritási Testület követelményeinek. 

(2) Az Európai Szolidaritási Testület 

részt vevő szervezetévé válni kívánó, 

jogosult szervezet kérelmét az Európai 

Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó 

szerve bírálja el, aminek során 

megbizonyosodik arról, hogy a szervezet 

tevékenységei megfelelnek az Európai 

Szolidaritási Testület követelményeinek és 

célkitűzéseinek. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az elbírálás eredményeként a 

szervezet megkaphatja az Európai 

Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 

A megszerzett védjegyet rendszeresen újra 

kell értékelni és vissza is lehet vonni. 

(3) Az elbírálás eredményeként a 

szervezet megkaphatja az Európai 

Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 

A megszerzett védjegyet legalább 

kétévente, túlzott adminisztratív terhek 

létrehozása nélkül újra kell értékelni és 

vissza is lehet vonni. 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az Európai Szolidaritási Testület 

minőségi védjegye nem eredményezi 

automatikusan az Európai Szolidaritási 

Testület keretében történő finanszírozást. 

(5) Az Európai Szolidaritási Testület 

minőségi védjegye nem eredményezi 

automatikusan az Európai Szolidaritási 

Testület keretében történő finanszírozást, 

de annak nélkülözhetetlen előfeltétele. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Szolidaritási Testülettől 

finanszírozási forrásokat igényelhetnek a 

részt vevő országokban létrehozott köz- 

vagy magánjogi szervezetek, illetve a részt 

vevő országokban szolidaritási 

tevékenységet folytató nemzetközi 

szervezetek. A 7. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában említett tevékenységek esetében 

az Európai Szolidaritási Testület 

finanszírozási forrásaihoz való hozzáférés 

előfeltétele az, hogy a részt vevő szervezet 

megszerezze a minőségi védjegyet. A 7. 

cikk (1) bekezdésének b) pontjában 

említett szolidaritási projektek esetében az 

Európai Szolidaritási Testület 

résztvevőiből álló informális csoportok 

nevében magánszemélyek is igényelhetnek 

finanszírozási forrásokat. 

Az Európai Szolidaritási Testülettől 

finanszírozási forrásokat igényelhetnek a 

tagállamokban és más részt vevő 

országokban létrehozott köz- vagy 

magánjogi szervezetek, illetve a 

tagállamokban és más részt vevő 

országokban szolidaritási tevékenységet 

folytató nemzetközi szervezetek. A 7. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában említett 

tevékenységek esetében az Európai 

Szolidaritási Testület finanszírozási 

forrásaihoz való hozzáférés előfeltétele az, 

hogy a részt vevő szervezet megszerezze a 

minőségi védjegyet. A 7. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában említett 

szolidaritási projektek esetében az Európai 

Szolidaritási Testület résztvevőiből álló 

informális csoportok nevében 

magánszemélyek is igényelhetnek 

finanszírozási forrásokat. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság a részt vevő 

országokkal közösen rendszeresen nyomon 

követi az Európai Szolidaritási Testület 

(1) A Bizottság a tagállamokkal és 

más részt vevő országokkal közösen 

rendszeresen nyomon követi az Európai 
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célkitűzések elérésére irányuló 

teljesítményét. 

Szolidaritási Testület célkitűzések elérésére 

irányuló teljesítményét. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a (belföldi és határon átnyúló) 

önkéntesi kiközvetítésekben résztvevők 

száma; 

a) a (belföldi és határon átnyúló) 

önkéntesi kiközvetítésekben résztvevők, 

többek között a hátrányos helyzetű 

fiatalok száma; 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a (belföldi és határon átnyúló) 

gyakornoki kiközvetítésekben száma; 

b) a (belföldi és határon átnyúló) 

gyakornoki kiközvetítésekben résztvevők, 

többek között a hátrányos helyzetű 

fiatalok száma; 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a (belföldi és határon átnyúló) 

munkavállalási célú kiközvetítésekben 

résztvevők száma; 

c) a (belföldi és határon átnyúló) 

munkavállalási célú kiközvetítésekben 

résztvevők, többek között a hátrányos 

helyzetű fiatalok száma; 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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d) a szolidaritási projektekben 

résztvevők száma; 

d) a szolidaritási projektekben 

résztvevők, többek között a hátrányos 

helyzetű fiatalok száma; 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a szolidaritási projektek száma; 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság a részt vevő 

országokkal közösen gondoskodik az 

Európai Szolidaritási Testület keretében 

támogatott fellépésekre vonatkozó 

információk terjesztéséről, hirdetéséről és 

nyomon követéséről. 

(1) A Bizottság a tagállamokkal és 

más részt vevő országokkal közösen 

gondoskodik az Európai Szolidaritási 

Testület keretében támogatott fellépésekre, 

illetve a regisztrációhoz és az eljárások 

hozzáférhetőségéhez kapcsolódó 

valamennyi szempontra vonatkozó 

információk terjesztéséről, hirdetéséről és 

nyomon követéséről. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 20. cikkben említett nemzeti 

irodák egységes politikát alakítanak ki a 

fellépések által támogatott tevékenységek 

eredményeinek hatékony célba juttatása, 

illetve terjesztése és kiaknázása 

tekintetében, és támogatják a Bizottságot a 

programra és az eredményeire vonatkozó 

információk terjesztésében – beleértve a 

nemzeti és uniós szinten irányított 

(2) A 20. cikkben említett nemzeti 

irodák egységes politikát és megfelelő 

stratégiát alakítanak ki a fellépések által 

támogatott tevékenységek eredményeinek 

hatékony célba juttatása, illetve terjesztése 

és kiaknázása tekintetében, és támogatják a 

Bizottságot a programra és az 

eredményeire vonatkozó információk 

terjesztésében – beleértve a nemzeti és 
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fellépésekre és tevékenységekre vonatkozó 

információkat –, illetve tájékoztatják az 

érintett célcsoportokat az országukban 

megvalósuló fellépésekről. 

uniós szinten irányított fellépésekre és 

tevékenységekre vonatkozó információkat 

–, illetve tájékoztatják az érintett 

célcsoportokat az országukban 

megvalósuló fellépésekről. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) nemzeti szinten a programban 

részt vevő országok nemzeti irodái. 

b) a tagállamokban vagy más részt 

vevő országokban kijelölt nemzeti irodák. 

Indokolás 

Figyelembe kell venni azonban az eltérő helyzetet a helyszínen azokban a tagállamokban, 

ahol hatásköröket ruháztak át saját jogalkotási hatáskörrel rendelkező, állami szint alatti 

szervekre. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Szolidaritási Testületben részt 

vevő egyes országokban az 1288/2013/EU 

rendelet III. fejezetében említett fellépések 

irányítására kijelölt nemzeti hatóságok az 

Európai Szolidaritási Testület keretében is 

nemzeti hatóságként működnek. A 

hivatkozott rendelet 27. cikkének (1), (3), 

(5), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15) és 

(16) bekezdése hasonlóan vonatkozik az 

Európai Szolidaritási Testületre is. Az 

1288/2013/EU rendelet 27. cikkének (2)–

(6) és (8)–(15) bekezdése szerint az e 

rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében 

említett országokban is létre kell hozni a 

nemzeti hatóságokat, ahol még nem 

jelölték ki őket. 

Az Európai Szolidaritási Testületben részt 

vevő egyes országokban az 1288/2013/EU 

rendelet III. fejezetében említett fellépések 

irányítására kijelölt nemzeti hatóságok az 

Európai Szolidaritási Testület keretében is 

nemzeti hatóságként működnek. Azokban 

a tagállamokban, amelyekben az e 

fejezettel kapcsolatos hatásköröket saját 

kizárólagos jogalkotási hatáskörrel 

rendelkező, állami szint alatti hatóságokra 

ruházták át, végrehajtó szervként eljáró 

nemzeti ügynökségeken keresztül 

mechanizmusokat kell kialakítani annak 

érdekében, hogy lehetővé tegyék e 

hatóságok közvetlen részvételét. A 

hivatkozott rendelet 27. cikkének (1), (3), 

(5), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15) és 

(16) bekezdése hasonlóan vonatkozik az 
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Európai Szolidaritási Testületre is. Az 

1288/2013/EU rendelet 27. cikkének (2)–

(6) és (8)–(15) bekezdése szerint az e 

rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében 

említett országokban is létre kell hozni a 

nemzeti hatóságokat, ahol még nem 

jelölték ki őket. 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Szolidaritási Testületben részt 

vevő egyes országokban az 1288/2013/EU 

rendelet III. fejezetében említett fellépések 

irányítására kijelölt nemzeti irodák a saját 

országukban az Európai Szolidaritási 

Testület keretében is nemzeti irodaként 

működnek. 

Az Európai Szolidaritási Testületben részt 

vevő egyes tagállamokban és más részt 

vevő egyes országokban az 1288/2013/EU 

rendelet III. fejezetében említett fellépések 

irányítására kijelölt nemzeti irodák a saját 

országukban az Európai Szolidaritási 

Testület keretében is nemzeti irodaként 

működnek. Azokban a tagállamokban, 

amelyekben az e fejezettel kapcsolatos 

hatásköröket saját kizárólagos jogalkotási 

hatáskörrel rendelkező, állami szint alatti 

hatóságokra ruházták át, végrehajtó 

szervként eljáró nemzeti ügynökségeken 

keresztül mechanizmusokat kell 

kialakítani annak érdekében, hogy 

lehetővé tegyék e hatóságok közvetlen 

részvételét. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet végrehajtása érdekében 

a Bizottság végrehajtási jogi aktusokkal 

munkaprogramokat fogad el. Az egyes 

munkaprogramok biztosítják a 3. és 4. 

cikkben meghatározott általános és konkrét 

célkitűzések következetes végrehajtását, 

illetve körvonalazzák a kitűzött célokat, a 

várt eredményeket, a végrehajtás módját és 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el munkaprogramok 

elfogadására vonatkozóan. Az egyes 

munkaprogramok biztosítják a 3. és 4. 

cikkben meghatározott általános és konkrét 

célkitűzések következetes végrehajtását, 
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a teljes összeget. A munkaprogramok 

tartalmazzák továbbá a finanszírozandó 

fellépések leírását, az egyes fellépésekhez 

elkülönített támogatási összegek 

feltüntetését, a nemzeti irodák által 

irányítandó fellépések számára a részt vevő 

országok között elosztott összegek 

feltüntetését, valamint egy előzetes 

végrehajtási menetrendet. 

illetve körvonalazzák a kitűzött célokat, a 

várt eredményeket, a végrehajtás módját és 

a teljes összeget. A munkaprogramok 

tartalmazzák továbbá a finanszírozandó 

fellépések leírását, az egyes fellépésekhez 

elkülönített támogatási összegek 

feltüntetését, a nemzeti irodák által 

irányítandó fellépések számára a részt vevő 

országok között elosztott összegek 

feltüntetését, valamint egy előzetes 

végrehajtási menetrendet. 

Indokolás 

Helyénvaló, hogy konzultáljanak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az e rendelet 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárás 

keretében kell elfogadni. 

törölve 

Indokolás 

Helyénvaló, hogy konzultáljanak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az e rendelet 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

25. cikk törölve 

Bizottsági eljárás  

(1) A Bizottság munkáját az 

1288/2013/EU rendelet 36. cikkével 

létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság 

a 182/2011/EU rendelet értelmezése 
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szerinti bizottság. 

(2) Az e bekezdésre történő 

hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 

cikkét kell alkalmazni. 

 

Indokolás 

Helyénvaló, hogy konzultáljanak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az e rendelet 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 25a. cikk 

 A felhatalmazás gyakorlása 

 (1) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

feltételeit ez a cikk határozza meg. 

 (2) A Bizottság öt évre szóló 

felhatalmazást kap a 24. cikkben említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására [e rendelet 

hatálybalépésének időpontjától]. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a 

kétéves időtartam vége előtt jelentést készít 

a felhatalmazás gyakorlásáról. 

Amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal az egyes 

időtartamok vége előtt, akkor a 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra. 

 (3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 24. 

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 
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későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

 (4) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően konzultál az egyes 

tagállamok által kijelölt szakértőkkel. 

 (5) A Bizottság a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 

arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot. 

 (6) A 24. cikk értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

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. 

A fenti határidő az Európai Parlament 

vagy a Tanács kezdeményezésére két 

hónappal meghosszabbítható. 

Indokolás 

Helyénvaló, hogy konzultáljanak az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal az e rendelet 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről. 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 
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Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

27. cikk törölve 

Az 1293/2013/EU rendelet módosítása  

Az 1293/2013/EU rendelet 4. cikke a 

következő bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A Környezetvédelmi irányítás és 

tájékoztatás kiemelt területnek megfelelő 

Környezetvédelem alprogramból folyó 

árakon legfeljebb 3 000 000 EUR, az 

Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás 

kiemelt területnek megfelelő éghajlat-

politika alprogramból pedig 

1 500 000 EUR összeget kell elkülöníteni 

a 17. cikk (4) bekezdése alapján az 

Európai Szolidaritási Testület által az 

(EU) 2017/XXX rendelet szerint 

végrehajtott projektek finanszírozására, 

amelyek a 9. és 13. cikk alapján legalább 

egy kiemelt területhez hozzájárulnak. Ezt 

az előirányzatot kizárólag az (EU) 

2017/XXX rendelet szerint, az 

1293/2013/EU rendelet különös 

előírásainak kizárásával kell 

megvalósítani. 

 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

28. cikk törölve 

Az 1303/2013/EU rendelet módosításai  

Az 1303/2013/EU rendelet a 

következőképpen módosul: 

 

1. Az 58. cikk (1) bekezdése a  
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következőképpen módosul: 

a) az első albekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

 

„A Bizottság kezdeményezésére az ESB-

alapok támogathatják az e rendelet 

végrehajtásához szükséges előkészítő, 

monitoring-, adminisztratív és technikai 

segítségnyújtási, értékelési, audit- és 

kontrollintézkedéseket, továbbá támogatni 

lehet az (EU) 2017/XXX rendelet alapján 

a harmadik albekezdésben említett 

fellépéseket, amennyiben ezek a fellépések 

a gazdasági, szociális és területi kohézió 

célját szolgálják.” 

 

„m) az Európai Szolidaritási Testületről 

szóló (EU) 2017/XXX rendelet alapján a 

fiatalok személyes, tanulmányi, szociális, 

állampolgári és szakmai fejlődésének 

erősítése, illetve foglalkoztatási 

lehetőségeinek erősítése és a rendes 

munkaviszonyba való átmenet 

megkönnyítése érdekében finanszírozott 

fellépések.” 

 

„A Bizottság kezdeményezésére a 

technikai segítségnyújtásra szánt 

előirányzatból folyó árakon 

35 000 000 EUR összeget az Európai 

Szolidaritási Testület fellépéseinek 

támogatására kell fordítani az (EU) 

2017/XXX rendelet 9. cikke (2) 

bekezdésének a) pontja szerint. Az 

előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX 

rendelet szerint, az alapspecifikus 

rendeletek különös előírásainak 

kizárásával kell megvalósítani.” 

 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

29. cikk törölve 
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Az 1305/2013/EU rendelet módosítása  

Az 1305/2013/EU rendelet 51. cikkének 

(1) bekezdése az első albekezdés után a 

következő albekezdéssel egészül ki: 

 

„Az (EU) 2017/XXX rendelet szerint folyó 

árakon 1 800 000 EUR összegben az 

EMVA az Európai Szolidaritási Testület 

által végrehajtott fellépéseket is 

finanszírozhatja, amelyek hozzájárulnak 

az Unió egy vagy több vidékfejlesztési 

prioritásához. Az előirányzatot kizárólag 

az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az 

1305/2013/EU rendelet különös 

előírásainak kizárásával kell 

megvalósítani.” 

 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

30. cikk törölve 

Az 1306/2013/EU rendelet módosítása  

Az 1306/2013/EU rendelet 6. cikke a 

következő j) ponttal egészül ki: 

 

„j) az (EU) 2017/XXX rendelet szerint az 

Európai Szolidaritási Testület által 

végrehajtott fellépések, amelyek 

hozzájárulnak az Unió egy vagy több 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

prioritásához, különösen az 

1305/2013/EU rendelet 51. cikke (1) 

bekezdésének második albekezdésében 

említett fellépések. Az előirányzatot 

kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet 

szerint, az alapspecifikus rendeletek 

különös előírásainak kizárásával kell 

megvalósítani.” 

 

 

Módosítás  55 
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Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk 
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egy vagy több prioritásához. Az 

előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX 

rendelet szerint, az 1313/2013/EU 

határozat különös előírásainak 

kizárásával kell megvalósítani.” 
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