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RÖVID INDOKOLÁS

Európa nem csupán egy kontinens. Egy civilizáció is, amelynek gyökerei az ókori görög és 
római időkig nyúlnak vissza, és amelynek jellegzetességeit és értékeit a kereszténység 
nagymértékben befolyásolta. Ez az oka annak, hogy az Európai Unió nem lehet egyszerűen 
gazdasági jellegű: annak érdekében, hogy megvédje és elősegítse e civilizáció gazdagságát és 
sokszínűségét, a tagállamok kultúráinak értékét is mindenképpen ki kell emelnie. E célt 
egyébiránt az EUSZ 3. cikke is előírja, amely az európai kulturális örökség megőrzésével és 
fejlesztésével bízza meg, valamint az EUMSZ 167. cikke, amely azt a feladatot rója rá, hogy 
járuljon hozzá a tagállamok kultúrájának virágzásához, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös 
kulturális örökséget.

E tekintetben a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról szóló rendelettervezet 
kulturális ambícióit csak támogatni lehet. E projekt érdeme a 2014-ben létrehozott Kreatív 
Európa program három területének megújítása és javítása: a kultúra ág, a média ág és a 
kulturális-kreatív(ágazatközi) ág.

A JURI bizottság hozzá kíván járulni e szép projekt megújításához, hangsúlyozva, hogy azt 
jobban össze kell kapcsolni a szellemi tulajdon védelmével. A bizottság javasolja továbbá 
bizonyos kétértelmű fogalmak tisztázását, mint például a „médiaműveltség”, amelyet a 
könnyebben érthető „a kritikus gondolkodás kialakítása” fogalommal javasol felváltani, 
illetve a „befogadás”, amely veszélyes a társadalmi kohézióra nézve, ezért az „asszimiláció” 
ambiciózusabb fogalmával kell felváltani. Végül a bizottság szeretné kihasználni ezt a 
projektet, hogy véget vessen a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusai indokolatlan 
kiterjesztésének, ami a kultúra területén különösen megkérdőjelezhető. Ezt a cél szem előtt 
tartva az alábbi módosításokat javasoljuk.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kultúra, a kulturális örökség és a 
kulturális sokszínűség kulturális, 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
szempontból egyaránt jelentős értéket 
képvisel, amelyet ösztönözni és támogatni 
kell. A 2017. március 25-i Római 
Nyilatkozat és a 2017. decemberi Európai 

(1) A kultúra, a kulturális örökség és a 
kulturális sokszínűség kulturális, 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
szempontból egyaránt jelentős értéket 
képvisel Európa számára, amelyet 
ösztönözni és támogatni kell. A 2017. 
március 25-i Római Nyilatkozat és a 2017. 
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Tanács kimondta, hogy az oktatás és a 
kultúra alapvető jelentőséggel bír a 
befogadó és összetartó társadalmak 
kialakítása, valamint Európa 
versenyképességének megőrzése 
szempontjából.

decemberi Európai Tanács kimondta, hogy 
az oktatás és a kultúra alapvető 
jelentőséggel bír a virágzó társadalmak 
kialakítása, valamint Európa 
versenyképességének megőrzése 
szempontjából.

Or. fr

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSZ) 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.” Ezeket az értékeket az 
Európai Unió Alapjogi Chartája – mely 
ugyanolyan jogi erővel bír, mint a 
szerződések (az EUSZ 6. cikke) – a benne 
foglalt jogok, szabadságok és alapelvek 
útján még inkább megerősítette és 
rögzítette.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSZ) 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.”

Or. fr

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai kulturális sokféleség 
előmozdításához elengedhetetlenek a jól 
fejlődő és stabil kulturális és kreatív 
ágazatok, amelyek széles és sokrétű 
közönségeknek szóló művek 
megalkotására, gyártására és terjesztésére 
képesek. Ez javítja üzleti lehetőségeiket, és 
hozzájárul a fenntartható gazdasági 
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. 
Mi több, a kreativitás ösztönzése az ipari 
értékláncokon belül is hozzájárul a 
versenyképesség és az innovációs képesség 
fokozásához. A közelmúltban elért 
eredmények ellenére az európai kulturális 
és kreatív piac továbbra is széttagolódik a 
nemzeti és nyelvi határvonalak mentén, 
ezért a kulturális és kreatív ágazatok nem 
képesek teljes körűen kiaknázni az 
európai egységes piac – és főként a 
digitális egységes piac – előnyeit.

(5) Az európai kulturális sokféleség 
előmozdításához elengedhetetlenek a jól 
fejlődő kulturális és kreatív ágazatok, 
amelyek széles és sokrétű közönségeknek 
szóló művek megalkotására, gyártására és 
terjesztésére képesek. Ez javítja üzleti 
lehetőségeiket, és hozzájárul a fenntartható 
gazdasági növekedéshez és a 
munkahelyteremtéshez. Mi több, a 
kreativitás ösztönzése az ipari 
értékláncokon belül is hozzájárul a 
versenyképesség és az innovációs képesség 
fokozásához.

Or. fr

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A programnak figyelembe kell 
vennie a kulturális és kreatív ágazatok 
kettős jellegét, elismerve egyrészt a kultúra 
önmagáért való és művészi értékét, 
másrészt pedig ezen ágazatok gazdasági 
értékét, beleértve a növekedéshez, a 
versenyképességhez, a kreativitáshoz és az 
innovációhoz való, tágabb értelemben vett 
hozzájárulásukat. Mindez erős európai 
kulturális és kreatív ágazatokat és 
mindenekelőtt élénk audiovizuális iparágat 
feltételez, mivel utóbbi képes a széles 
közönségek megszólítására, és nagy 
gazdasági jelentőséggel bír a többi kreatív 

(6) A programnak figyelembe kell 
vennie a kulturális és kreatív ágazatok 
kettős jellegét, elismerve egyrészt a kultúra 
önmagáért való és művészi értékét, 
másrészt pedig ezen ágazatok gazdasági 
értékét, beleértve a növekedéshez, a 
versenyképességhez, a kreativitáshoz és az 
innovációhoz való, tágabb értelemben vett 
hozzájárulásukat. Mindez erős európai 
kulturális és kreatív ágazatokat és 
mindenekelőtt élénk audiovizuális iparágat 
feltételez, mivel utóbbi képes a széles 
közönségek megszólítására, és nagy 
gazdasági jelentőséggel bír a többi kreatív 
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ágazat és a kulturális turizmus 
szempontjából is. A gyökeres digitális 
változások, például a médiatartalmak 
előállításában, terjesztésében és 
fogyasztásában végbement átalakulás, 
valamint a globális tartalomszolgáltató 
platformok egyre erősödő piaci pozíciója 
miatt ugyanakkor még élesebbé vált a 
verseny a globális audiovizuális piacokon. 
Ezért szükség van az európai iparágnak 
nyújtott támogatás fokozására.

ágazat és a kulturális turizmus 
szempontjából is. A gyökeres digitális 
változások, például a médiatartalmak 
előállításában, terjesztésében és 
fogyasztásában végbement átalakulás, 
valamint a globális tartalomszolgáltató 
platformok egyre erősödő piaci pozíciója 
miatt ugyanakkor még élesebbé vált a 
verseny a globális audiovizuális piacokon. 
Így történt, hogy az Amazon és a Netflix 
megkezdte saját filmjeinek gyártását. 
Ezért szükség van az európai iparágnak 
nyújtott támogatás fokozására.

Or. fr

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az audiovizuális ágazatban a 
digitális egységes piacra vonatkozó uniós 
szakpolitikákat kísérő uniós beavatkozásra 
van szükség. Ezen intézkedésekhez 
tartozik mindenekelőtt a szerzői jogi keret 
korszerűsítése, a műsorszolgáltató 
szervezetek online közvetítéseiről szóló 
rendeletre vonatkozó javaslat16 és a 
2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosítására irányuló javaslat17. 
Az intézkedések bővíteni kívánják az 
európai audiovizuális ágazati szereplők 
lehetőségeit az olyan alkotások 
finanszírozása, gyártása és terjesztése 
terén, amelyek láthatósága a különböző 
kommunikációs csatornákon megfelelő 
mértékben biztosítható (pl. a televíziós 
csatornákon, filmszínházakban vagy online 
videotékákban), és amelyek a közönség 
érdeklődésére tarthatnak számot egy 
Európán belüli és azon túlnyúló, 
nyitottabbá váló versenypiacon. Annak 
érdekében, hogy reagálhassunk az elmúlt 
évek piaci fejleményeire és azon belül is 

(9) Az audiovizuális ágazatban a 
digitális egységes piacra vonatkozó uniós 
szakpolitikákat kísérő uniós beavatkozásra 
van szükség. Ez magában foglalja a 
szellemi tulajdon hatékonyabb 
védelmének biztosítását ezen a területen. 
Az európai audiovizuális ágazat 
védelméhez nemcsak a művek 
létrehozásához és terjesztéséhez nyújtott 
pénzügyi támogatásra van szükség, 
hanem megfelelő jogi védelemre is a 
műveket és alkotóikat illetően. Ennek 
keretében mindenekelőtt fontos a szerzői 
jogi keret korszerűsítése, a 
műsorszolgáltató szervezetek online 
közvetítéseiről szóló rendeletre vonatkozó 
javaslat16 és a 2010/13/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosítására 
irányuló javaslat17. Az intézkedések 
bővíteni kívánják az európai audiovizuális 
ágazati szereplők lehetőségeit az olyan 
alkotások finanszírozása, gyártása és 
terjesztése terén, amelyek láthatósága a 
különböző kommunikációs csatornákon 
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arra a tényre, hogy a globális 
tartalomszolgáltató platformok pozíciója 
erősebb a hagyományosan európai 
alkotások gyártásába befektető nemzeti 
műsorszolgáltatókénál, fokozni kell a 
megfelelő támogatásokat.

megfelelő mértékben biztosítható (pl. a 
televíziós csatornákon, filmszínházakban 
vagy online videotékákban), és amelyek a 
közönség érdeklődésére tarthatnak számot 
egy Európán belüli és azon túlnyúló, 
nyitottabbá váló versenypiacon. Annak 
érdekében, hogy reagálhassunk az elmúlt 
évek piaci fejleményeire és azon belül is 
arra a tényre, hogy a globális 
tartalomszolgáltató platformok pozíciója 
erősebb a hagyományosan európai 
alkotások gyártásába befektető nemzeti 
műsorszolgáltatókénál, fokozni kell a 
megfelelő támogatásokat.

__________________ __________________

16 COM(2016) 594 final 16 COM(2016)0594

17 COM/2016/0287 final 17 COM(2016)0287

Or. fr

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kultúra kulcsfontosságú tényező 
a befogadó és összetartó közösségek 
erősítésében. A migrációs nyomás 
kontextusában a kultúra lényeges szerepet 
tölt be a migránsok beilleszkedésében: 
segít abban, hogy ezek az emberek a 
befogadó társadalom részének érezzék 
magukat, és jó kapcsolatot alakíthassanak 
ki az őket körülvevő új közösséggel.

(11) A kultúra kulcsfontosságú tényező 
az európai társadalmak összebékítéséhez, 
mivel elősegíti a legális bevándorlók 
asszimilációját.

Or. fr

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) „A nemzetközi kulturális 
kapcsolatokra vonatkozó európai uniós 
stratégia felé” című, az Európai Parlament 
2017. július 5-i állásfoglalása18 által 
támogatott közös közleménynek 
megfelelően e programnak el kell ismernie 
a kultúra jelentőségét a nemzetközi 
kapcsolatok ápolásában és az európai 
értékek népszerűsítésében, és e célból 
egyedi és célirányos, az Unió globális 
szinten gyakorolt hatását egyértelműen 
érvényesítő intézkedéseket kell bevezetnie.

(14) „A nemzetközi kulturális 
kapcsolatokra vonatkozó európai uniós 
stratégia felé” című, az Európai Parlament 
2017. július 5-i állásfoglalása18 által 
támogatott közös közleménynek 
megfelelően e programnak el kell ismernie 
a kultúra jelentőségét a nemzetközi 
kapcsolatok ápolásában és az európai 
civilizációk értékeinek népszerűsítésében, 
és e célból egyedi és célirányos, az Európa
globális szinten gyakorolt hatását 
egyértelműen érvényesítő intézkedéseket 
kell bevezetnie.

__________________ __________________

18 JOIN/2016/029 18 JOIN/2016/029

Or. fr

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az Európai Gazdasági Térségben 
(EGT) tagsággal rendelkező harmadik 
országok az EGT-megállapodással – amely 
a programoknak a megállapodás szerint 
meghozott határozattal történő 
végrehajtásáról rendelkezik – létrehozott 
együttműködés keretében részt vehetnek 
uniós programokban. Más jogi eszközök 
alapján harmadik országok is részt 
vehetnek ezekben. E rendeletnek konkrét 
rendelkezést kell tartalmaznia az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő, az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és 
az Európai Számvevőszék számára a 
hatáskörük hiánytalan gyakorlásához 
szükséges jogok és hozzáférés 
biztosításáról.

(18) Az Európai Gazdasági Térségben 
(EGT) tagsággal rendelkező harmadik 
országok az EGT-megállapodással – amely 
a programoknak a megállapodás szerint 
meghozott határozattal történő 
végrehajtásáról rendelkezik – létrehozott 
együttműködés keretében részt vehetnek 
uniós programokban. Más jogi eszközök 
alapján harmadik országok is részt 
vehetnek ezekben. E rendeletnek konkrét 
rendelkezést kell tartalmaznia az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő és az 
Európai Számvevőszék számára a 
hatáskörük hiánytalan gyakorlásához 
szükséges jogok és hozzáférés 
biztosításáról.
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Or. fr

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Európai Parlament és a Tanács 
által az EUMSZ 322. cikke alapján 
elfogadott horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke 
alapján elfogadott szabályok a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az uniós költségvetés 
védelmére vonatkozó szabályokat is 
érintik, mivel a jogállamiság elvének 
tiszteletben tartása alapvető előfeltétele a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

(21) Az Európai Parlament és a Tanács 
által az EUMSZ 322. cikke alapján 
elfogadott horizontális pénzügyi szabályok 
alkalmazandók erre a rendeletre. E 
szabályokat a költségvetési rendelet rögzíti, 
és azok meghatározzák különösen a 
költségvetés elkészítésére és annak vissza 
nem térítendő támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő végrehajtására vonatkozó eljárást, 
valamint rendelkeznek a pénzügyi 
szereplők felelősségére vonatkozó 
ellenőrzésekről.

Or. fr

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Azokat a kulturális és kreatív 
ágazatokban működő, kiterjedt európai 
földrajzi területet lefedő szervezeteket, 
amelyek tevékenységük keretében 

(24) Azokat a kulturális és kreatív 
ágazatokban működő, kiterjedt európai 
földrajzi területet lefedő szervezeteket, 
amelyek tevékenységük keretében 
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közvetlenül az Unió polgárai számára 
nyújtanak kulturális szolgáltatásokat, és 
amelyek ezért közvetlen hatással lehetnek 
az európai identitástudatra, uniós 
támogatásban kell részesíteni.

közvetlenül az Unió tagállamainak 
polgárai számára nyújtanak kulturális 
szolgáltatásokat, és amelyek ezért 
közvetlen hatással lehetnek az európai 
identitástudatra, uniós támogatásban kell 
részesíteni.

Or. fr

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel23, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel24, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel25

és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel26

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 irányelv27 szerinti, 
az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és 
más bűncselekményt. A költségvetési 

(33) A költségvetési rendelettel, a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel23, a 2988/95/Euratom, 
EK tanácsi rendelettel24, a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel25

és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel26

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. A költségvetési rendelettel 
összhangban minden olyan személynek 
vagy szervezetnek, amely uniós 
finanszírozásban részesül, maradéktalanul 
együtt kell működnie az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, biztosítania kell 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.
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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.

__________________ __________________

23 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.).

23 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.).

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

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

25 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.).

25 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.).

26 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.).

26 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.).

27 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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Or. fr

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) E rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 15. cikkben és a II. 
mellékletben meghatározott mutatók 
tekintetében. A Bizottságnak az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
kell folytatnia, többek között szakértői 
szinten. Ezeket a konzultációkat a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban meghatározott elvekkel 
összhangban kell folytatni. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
tagállamok szakértőivel egyidejűleg kell 
kézhez kapnia minden dokumentumot, és 
szakértőik rendszeresen részt vehetnek a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésével foglalkozó 
szakértői csoportjainak ülésein.

törölve

Or. fr

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Ez a rendelet tiszteletben tartja a (39) Ez a rendelet tiszteletben tartja a 
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különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartája által elismert alapvető jogokat és 
elveket. E rendelet különösen törekszik 
arra, hogy teljes mértékben tiszteletben 
tartsa a nők és a férfiak egyenlő 
bánásmódhoz való jogát, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló 
megkülönböztetésmentességhez való jogot, 
és hogy előmozdítsa az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikkét. 
Összhangban van továbbá a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezménnyel.

különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartája által elismert alapvető jogokat és 
elveket. E rendelet különösen törekszik 
arra, hogy teljes mértékben tiszteletben 
tartsa a nők és a férfiak egyenlő 
bánásmódhoz való jogát, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló 
megkülönböztetésmentességhez való jogot. 
Összhangban van továbbá a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezménnyel.

Or. fr

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Mivel e rendelet célkitűzéseit a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, ugyanakkor azok a 
támogatott mobilitási és együttműködési 
tevékenységek transznacionális jellege, 
jelentős mértéke és kiterjedt földrajzi 
hatálya, a tanulási célú mobilitás 
hozzáférhetőségére és általában véve az 
uniós integrációra gyakorolt hatásaik, 
valamint erős nemzetközi vetületeik okán 
uniós szinten jobban megvalósíthatók, az 
Unió intézkedéseket hozhat az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

(40) Mivel e rendelet célkitűzéseit a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, ugyanakkor azok a 
támogatott mobilitási és együttműködési 
tevékenységek határokon átnyúló jellege, 
jelentős mértéke és kiterjedt földrajzi 
hatálya, a tanulási célú mobilitás 
hozzáférhetőségére és általában véve az 
uniós integrációra gyakorolt hatásaik, 
valamint erős nemzetközi vetületeik okán 
uniós szinten jobban megvalósíthatók, az 
Unió intézkedéseket hozhat az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. fr
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a program valamennyi ágát 
támogató szakpolitikai együttműködés és 
innovatív tevékenységek előmozdítása, 
ideértve a sokszínűségen és pluralizmuson 
alapuló médiakörnyezetet, a 
médiaműveltséget és a társadalmi 
befogadást.

c) a program valamennyi ágát 
támogató szakpolitikai együttműködés és 
innovatív tevékenységek előmozdítása, 
ideértve a sokszínűségen és pluralizmuson 
alapuló médiakörnyezetet, a polgárok 
kritikus gondolkodásának fejlesztését, 
valamint a legális bevándorlók 
asszimilációját.

Or. fr

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak felidézése, hogy meg kell 
védeni az európai művek és alkotóik 
szellemi tulajdonát.

Or. fr

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az európai kulturális és kreatív 
szereplők és alkotások határokon átnyúló 
dimenziójának és terjesztésének 
támogatása;

(a) A módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.

Or. fr
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a társadalmi reziliencia és a 
társadalmi befogadás előmozdítása a 
kultúra és a kulturális örökség révén;

c) a társadalmi jólét és az 
asszimiláció előmozdítása a kultúra és a 
kulturális örökség révén;

Or. fr

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai identitás és az európai 
értékek erősítése a kulturális tudatosság, a 
művészeti oktatás és az oktatásban 
alkalmazott kultúraalapú kreativitás révén;

e) az európai identitás és az európai 
civilizáció értékeinek erősítése a kulturális 
tudatosság, a művészeti oktatás és az 
oktatásban alkalmazott kultúraalapú 
kreativitás révén;

Or. fr

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a filmszínházi és online terjesztés, 
valamint az európai audiovizuális 
alkotásokhoz való szélesebb körű, 
határokon átnyúló hozzáférés elősegítése, 
többek között innovatív üzleti modellek és 
új technológiák felhasználása révén;

(b) A módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.

Or. fr
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) programirodák létrehozása és 
támogatása a programnak az egyes 
országokban történő népszerűsítése, 
valamint a kulturális és kreatív ágazatokon 
belüli, határokon átnyúló együttműködés 
ösztönzése érdekében.

(d) A módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.

Or. fr

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy harmadik ország 
nemzetközi megállapodás vagy bármely 
más jogi eszköz alapján részt vesz a 
programban, az érintett harmadik 
országnak biztosítania kell az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő, az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és 
az Európai Számvevőszék számára a 
hatáskörük hiánytalan gyakorlásához 
szükséges jogokat és hozzáférést. Az 
OLAF esetében e jogok közé tartozik a 
883/2013/EU, Euratom rendeletben előírt 
vizsgálatok – köztük például helyszíni 
ellenőrzések és szemlék – lefolytatásához 
való jog is.

Amennyiben egy harmadik ország 
nemzetközi megállapodás vagy bármely 
más jogi eszköz alapján részt vesz a 
programban, az érintett harmadik 
országnak biztosítania kell az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő és az 
Európai Számvevőszék számára a 
hatáskörük hiánytalan gyakorlásához 
szükséges jogokat és hozzáférést.

Or. fr
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve biztosítja a programnak a 
vonatkozó szakpolitikákkal és 
programokkal való általános összhangját és 
kiegészítő jellegét, különös tekintettel a 
következő területekre: a nemek 
egyensúlya, oktatás, ifjúság és szolidaritás, 
foglalkoztatás és társadalmi befogadás, 
kutatás és innováció, ipar és 
vállalkozáspolitika, mezőgazdaság és 
vidékfejlesztés, környezet és éghajlat-
politika, kohézió, regionális és 
várospolitika, állami támogatás, valamint 
nemzetközi együttműködés és fejlesztés.

A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve biztosítja a programnak a 
vonatkozó szakpolitikákkal és 
programokkal való általános összhangját és 
kiegészítő jellegét, különös tekintettel a 
következő területekre: a nemek 
egyensúlya, oktatás, ifjúság és szolidaritás, 
foglalkoztatás és asszimiláció, kutatás és 
innováció, ipar és vállalkozáspolitika, 
mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 
környezet és éghajlat-politika, kohézió, 
regionális és várospolitika, állami 
támogatás, valamint nemzetközi 
együttműködés és fejlesztés.

Or. fr

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy 
hatékonyan lehessen értékelni a program 
által a célkitűzéseinek megvalósítása terén 
elért eredményeket, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a 
nyomonkövetési és értékelési keretre 
vonatkozó rendelkezések kidolgozása 
céljából, többek között a II. melléklet 
módosítása révén, a mutatók szükség 
szerinti felülvizsgálata vagy kiegészítése 
érdekében.

törölve

Or. fr
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit ez a cikk 
határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 17. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása a 2028. december 31-ig 
terjedő időszakra szól.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 17. 
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.

(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 17. cikk értelmében elfogadott, 
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felhatalmazáson alapuló jogi 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.

Or. fr

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) a tapasztalatok és a szakismeret 
transznacionális cseréje, társaktól való 
tanulási tevékenységek és hálózatépítés az 
audiovizuális ágazat és a szakpolitikai 
döntéshozók között.

(n) A módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.

Or. fr

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szakpolitikák kialakítása, a 
tapasztalatok és a szakismeret 
transznacionális cseréje, társaktól való 
tanulási tevékenységek és hálózatépítés 
több ágazatra kiterjedően, a kulturális és 
kreatív szervezetek és a szakpolitikai 
döntéshozók között;

(a) A módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.
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Or. fr

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan fellépések támogatása, 
amelyek célja, hogy a társadalmi 
befogadásnak a kultúra segítségével 
történő előmozdítása terén erősítsék a 
határokon átnyúló szakpolitikai 
együttműködést és a szakpolitika 
kidolgozását;

c) olyan fellépések támogatása, 
amelyek célja, hogy az asszimilációnak a 
kultúra segítségével történő előmozdítása
terén erősítsék a határokon átnyúló 
szakpolitikai együttműködést és a 
szakpolitika kidolgozását;

Or. fr

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a program által lefedett 
szakpolitikai területeken és ágazatokban 
tevékenykedő szakemberek, intézmények, 
platformok és hálózatok közötti, határokon 
átnyúló együttműködés erősítése mind az 
egyes ágazatokon belül, mind az ágazatok 
között;

(b) A módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.

Or. fr

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a médiaágazatban tapasztalt a) a médiaágazatban tapasztalt 
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strukturális változások okozta kihívások 
kezelése sokszínű és pluralista 
médiakörnyezet előmozdítása és nyomon 
követése révén;

strukturális változások okozta kihívások 
kezelése sokszínű és pluralista 
médiakörnyezet előmozdítása révén;

Or. fr

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a médiatartalmak magas 
színvonalának ösztönzése az 
együttműködés, a határokon átnyúló, 
kollaboratív újságírás és a minőségi 
tartalom elősegítése révén;

(b) A módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.

Or. fr

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 4 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a médiaműveltség előmozdítása 
annak érdekében, hogy a polgárok 
képesek legyenek a média kritikus
értelmezésére.

c) a médiával szembeni kritikus 
gondolkodás előmozdítása.

Or. fr
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