
PA\1163289HU.docx PE627.900v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Jogi Bizottság

2018/0207(COD)

19.9.2018

VÉLEMÉNYTERVEZET

a Jogi Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

A vélemény előadója: Sylvia-Yvonne Kaufmann



PE627.900v01-00 2/9 PA\1163289HU.docx

HU

PA_Legam



PA\1163289HU.docx 3/9 PE627.900v01-00

HU

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 
szervezési támogatás finanszírozását, 
megkönnyítve ezáltal a polgárok számára
az európai polgári kezdeményezés 
indítására és támogatására vonatkozó joguk 
gyakorlását.

(14) Az európai polgári kezdeményezés 
a részvételi demokrácia első olyan 
nemzetek feletti eszköze, mely közvetlen 
kapcsolatot hoz létre az európai polgárok 
és az uniós intézmények között. 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 
szervezési támogatás finanszírozását, 
megkönnyítve ezáltal a polgárok számára 
az európai polgári kezdeményezés 
indítására és támogatására vonatkozó joguk 
gyakorlását.

__________________ __________________

14Az Európai Parlament és a Tanács 
211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a polgári kezdeményezésről (HL L 65., 
2011.3.11., 1. o.).

14Az Európai Parlament és a Tanács 
211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a polgári kezdeményezésről (HL L 65., 
2011.3.11., 1. o.).

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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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 18-i állásfoglalása 
megállapította, a megfelelő és kellő 
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 helyi, regionális és
nemzeti szintű előmozdítását, védelmét és 
tudatosítását.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Hangsúlyozza, hogy lépéseket kell 
tenni a plurális, független és szabad 
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média biztosítására és előmozdítására a 
szólásszabadság biztosítása, az álhírek 
terjedésének megakadályozása és annak 
biztosítása érdekében, hogy a polgárok 
továbbra is gyakorolhassák demokratikus 
jogaikat. Ennélfogva szinergiákat kell 
kialakítani a Kreatív Európa programmal.

Or. en

Módosítás 4

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 
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 

(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 
és az egységköltség alkalmazását, valamint 
a költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás alkalmazását a költségvetési 
rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében 
említettek szerint. Az intézkedéseknek a 
jelöltekre nehezedő adminisztratív 
terheket a lehető legminimálisabb szinten 
kell tartaniuk. Ahol lehetséges, el kell 
fogadni az elektronikus jelentkezéseket. 
Az egyes ágakból származó 
finanszírozásra jelentkezők számára 
biztosítani kell egy kapcsolattartási pont 
elérését, mely támogatást nyújt számukra, 
megválaszolja a pályázati eljárással 
kapcsolatos kérdéseiket és benyújtás előtt 
ellenőrzi, hogy pályázati anyaguk teljes-e. 
Adott esetben a sikertelen ajánlatok 
elkészítési költségeinek csökkentése 
érdekében megfontolás tárgyává kell tenni 
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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 
jogokat biztosítsanak.

egy két szakaszból álló értékelést, amint az 
a Horizont 2020 számos alprogramjában 
jellemző. 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 
jogokat biztosítsanak.

__________________ __________________

20Az Európai Parlament és a Tanács 20Az Európai Parlament és a Tanács 



PA\1163289HU.docx 7/9 PE627.900v01-00

HU

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.).

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.).

21A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete 
(1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

21A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete 
(1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

22A 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.).

22A 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.).

23A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

23A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

24Az 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.).

24Az 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.).

Or. en

Módosítás 5

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 

(1) A program célja az EU-
szerződésekben rögzített jogok és értékek 
védelme és előmozdítása, többek között a 
társadalmi szervezetek helyi, regionális, 
nemzeti és transznacionális szinten 
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társadalmak fenntartása érdekében. történő támogatása révén, a nyitott, 
demokratikus és inkluzív társadalmak 
fenntartása érdekében.

Or. en

Módosítás 6

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 
részvételének ösztönzése (Polgári részvétel 
és szerepvállalás ág),

b) a polgárok szerepvállalásának és az 
Unió demokratikus életében való 
részvételének ösztönzése (Európa a 
polgárokért ág),

Or. en

Indokolás

A teljes szövegben alkalmazandó.

Módosítás 7

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 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, hogy erősítsék a 
plurális és részvételi demokrácia, a 
jogállamiság és az alapvető jogok 
megértését;

Or. en
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Módosítás 8

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 helyi, regionális, 
nemzeti és európai szinten 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.
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