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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Szolidaritási Testület az az új uniós kezdeményezés, amely előmozdítja a 
szolidaritást mint alapvető uniós értéket polgárai és tagállamai között, és lehetőségeket teremt 
a fiatalok számára, hogy önkéntesen munkát vállaljanak saját országukban vagy külföldön 
olyan projektekben, amelyek a közösségek és az emberek javát szolgálják.

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. Az előadó külön 
hangsúlyozza, hogy a fiataloknak kínált szolidaritási tevékenységeknek a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalokat kell megcélozniuk.

Az önkéntes tevékenységek – függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy harmadik 
országban zajlanak – bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek, amelyekre nem 
formális és informális tanulmányi környezetben kerül sor; ez javítja a fiatalok személyes, 
szociális és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását és foglalkoztatási 
lehetőségeit. Az előadó hangsúlyozza, hogy az önkéntes tevékenységek résztvevőit teljes 
mértékben kompenzálni kell a felmerülő költségeikért, például a szállás, a helyi közlekedés, a 
zsebpénz, az étkezések, valamint az oda- ás visszautazás költségeiért. 

Az Európai Szolidaritási Testület lehetőséget biztosít a fiataloknak olyan saját projektek 
megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi és regionális közösségek előnyére 
konkrét problémák megoldását célozzák. Ezek a projektek kiinduló pontjai lehetnek további 
szolidaritási tevékenységeknek és lehetőséget biztosítanak ötletek kipróbálásához, illetve 
támogatják a fiatalokat abban, hogy maguk is szolidaritási tevékenységek kezdeményezőivé 
váljanak. Emellett az első ösztönző lépést jelenthetik az Európai Szolidaritási Testületben 
részt vevők számára önálló vállalkozások létrehozása, vagy pedig egyesületek, nem 
kormányzati szervezetek vagy más, a szolidaritási, a nonprofit és az ifjúsági ágazatban 
működő testületek, illetve szociális vállalkozások megalakítása felé.

Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó minden jogalanynak minőségi 
védjegyet kell kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő feltételeket. Az előadó hangsúlyozza, 
hogy a kiadott minőségi védjegyet legalább kétévente újra kell értékelni, és azt vissza kell 
vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítják, hogy a kiadáshoz vezető feltételek 
már nem teljesülnek.

Európai, nemzeti, regionális és helyi szinten is biztosítani kell a program által támogatott 
tevékenységek megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. Külön figyelmet kell 
fordítani a szociális vállalkozásokra, és ösztönözni kell őket az Európai Szolidaritási Testület 
tevékenységeiben való részvételre. A program célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében 
a Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzeti irodáknak lehetőleg szorosan együtt kell 
működniük, partnerségben a szolidaritási tevékenységek terén szakértelemmel rendelkező 
nem kormányzati szervezetekkel, szociális vállalkozásokkal, ifjúsági szervezetekkel és helyi 
érdekeltekkel.
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Ez a javaslat számos egyszerűsítést vezet be az egyének, a szervezetek és az intézmények 
szintjén. Az előadó javasolja a meglévő pénzügyi eljárások további egyszerűsítését, előnyben 
részesítve az egyszerűsített költségelszámolási módszert a kedvezményezettekre vonatkozó 
előírások egyszerűsítése érdekében. Az előadó egyetért azzal, hogy a javaslat meghatározza a 
nemzeti irodákra vonatkozó belső ellenőrzési normákat és a nemzeti iroda által kezelt, 
támogatási célú uniós pénzeszközökre vonatkozó szabályokat, figyelembe véve az 
egyszerűsítési követelményeket, és ezáltal nem róva többletterheket a részt vevő 
szervezetekre.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési 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) Az Európai Unió alapköve az Uniós 
polgárok és a tagállamok közötti 
szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a 
fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és 
jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez 
szükséges egységet, amelyek megoldását a 
gyakorlatban is megnyilvánuló 
szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének 
elősegíteni.

(1) Az Európai Unió alapköve a közös 
értékek, valamint az Uniós polgárok, a 
tagállamok és a generációk közötti 
szolidaritás. Ezek a közös értékek vezérlik
a fellépéseit, valamint biztosítják a 
jelenlegi és jövőbeli európai és nemzetközi 
szintű társadalmi kihívások leküzdéséhez 
szükséges egységet, amelyek megoldását a 
gyakorlatban is megnyilvánuló 
szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének 
elősegíteni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „Az Európai Szolidaritási Testület” 
című 2016. december 7-i közleményében18

a Bizottság hangsúlyozta annak 

(3) „Az Európai Szolidaritási Testület” 
című 2016. december 7-i közleményében18

a Bizottság hangsúlyozta annak 
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szükségességét, hogy egész Európában 
meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a 
fiatalok számára több és jobb lehetőséget 
kell biztosítani a legkülönbözőbb 
területeket érintő szolidaritási 
tevékenységek folytatásához, illetve 
támogatni kell a nemzeti és helyi szereplők 
munkáját a különböző kihívások és 
válsághelyzetek megoldásában. A 
közlemény elindította az Európai 
Szolidaritási Testület első fázisát, amely 
számos különböző uniós programot hívott 
segítségül ahhoz, hogy önkéntességi, 
gyakornoki vagy álláslehetőségeket 
kínáljon a fiataloknak Unió-szerte.

szükségességét, hogy egész Európában 
meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a 
fiatalok számára több és jobb lehetőséget 
kell biztosítani a legkülönbözőbb 
területeket érintő szolidaritási 
tevékenységek folytatásához, illetve 
támogatni kell a nemzeti, regionális és 
helyi szereplők munkáját a különböző 
kihívások és válsághelyzetek 
megoldásában. A közlemény elindította az 
Európai Szolidaritási Testület első fázisát, 
amely számos különböző uniós programot 
hívott segítségül ahhoz, hogy önkéntességi, 
gyakornoki vagy álláslehetőségeket 
kínáljon a fiataloknak Unió-szerte.

___________________ __________________

18 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának – Az Európai 
Szolidaritási Testület (COM(2016) 0942
final).

18 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának – Az Európai 
Szolidaritási Testület (COM(2016)0942).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fiatalok számára a szolidaritási 
tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz 
könnyen elérhető lehetőségeket kell 
biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
közösségek előnyére kifejezésre juttassák 
elkötelezettségüket, miközben személyes, 
tanulmányi, szociális, állampolgári és 
szakmai fejlődésük szempontjából is 
hasznos tapasztalatokra, képességekre és 
készségekre tesznek szert, ezáltal pedig 
javítják foglakoztatási lehetőségeiket. E 
tevékenységek a fiatal önkéntesek, 
gyakornokok és munkások mobilitását is 
ösztönzik.

(5) A fiatalok számára a szolidaritási 
tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz 
könnyen elérhető és befogadó jellegű 
lehetőségeket kell biztosítani, amelyek 
lehetővé teszik, hogy többek között a helyi 
közösségek előnyére kifejezésre juttassák 
elkötelezettségüket, miközben személyes, 
tanulmányi, szociális, állampolgári és 
szakmai fejlődésük szempontjából is 
hasznos tudásra, tapasztalatokra, 
képességekre és készségekre tesznek szert, 
ezáltal pedig javítják foglakoztatási 
lehetőségeiket nemzeti, regionális, uniós, 
és esetenként határokon átnyúló és 
nemzetközi szinten. E tevékenységek a 
fiatal önkéntesek, gyakornokok és 
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munkások mobilitását is ösztönzik.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) 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.

(6) A fiatalok számára kínált 
szolidaritási tevékenységeknek kiváló 
minőségűeknek kell lenniük és a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET) fiatalokat kell 
elsősorban megcélozniuk, és választ kell 
adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, 
hozzá kell járulniuk a helyi közösségek 
erősítéséhez és a társadalmi kohézióhoz, 
lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, 
hogy értékes tudásra, képességekre és 
készségekre tegyenek szert, anyagilag is 
megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok 
számára, illetve biztonságos, egészséges és 
befogadó jellegű körülmények között kell 
megvalósulniuk.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Szolidaritási Testület 
egyablakos ügyintézést biztosít az Unión 
belül és kívül végzett szolidaritási 
tevékenységek tekintetében. Biztosítani 
kell a más vonatkozó uniós 
szakpolitikákkal és programokkal való 
összhangot és kiegészítő jelleget. Az 
Európai Szolidaritási Testület programja az 
elődprogramok és már működő programok, 
úgymint az európai önkéntes szolgálat19 és 
az EU segítségnyújtási önkéntesei 
kezdeményezés20 erősségeire és 
szinergikus hatásaira épít. A program 

(7) Az Európai Szolidaritási Testület 
egyablakos ügyintézést biztosít az Unión 
belül és kívül végzett szolidaritási 
tevékenységek tekintetében. Biztosítani 
kell a más vonatkozó uniós 
szakpolitikákkal és programokkal való 
összhangot és kiegészítő jelleget. Az 
Európai Szolidaritási Testület programja az 
elődprogramok és már működő programok, 
úgymint az európai önkéntes szolgálat19 és 
az EU segítségnyújtási önkéntesei 
kezdeményezés erősségeire és szinergikus 
hatásaira épít20. A program kiegészíti a 
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kiegészíti a tagállamok arra irányuló 
munkáját is, hogy az ifjúsági garancia 
keretében támogassák a fiatalokat és 
megkönnyítsék az iskolából vagy 
képzésből a munkába való átmenetüket, 
ezért a program az adott tagállamban vagy 
külföldön a szolidaritással kapcsolatos 
területeken gyakornoki vagy 
álláslehetőségek formájában további 
lehetőségeket biztosít számukra a 
munkaerőpiaci megjelenéshez. Az Európai 
Szolidaritási Testület keretében folyó 
tevékenységekhez kapcsolódó, már létező 
uniós szintű hálózatokkal, például az 
állami foglalkoztatási szolgálatok európai 
hálózatával, valamint az EURES és az 
Eurodesk hálózattal biztosított a kiegészítő 
jelleg. 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.

tagállamok, régiók és városok arra 
irányuló munkáját is, hogy az ifjúsági 
garancia keretében támogassák a fiatalokat 
és megkönnyítsék az iskolából vagy 
képzésből a munkába való átmenetüket, 
ezért a program az adott tagállamban vagy 
külföldön a szolidaritással kapcsolatos 
területeken gyakornoki vagy 
álláslehetőségek formájában további 
lehetőségeket biztosít számukra a 
munkaerőpiaci megjelenéshez. Az Európai 
Szolidaritási Testület keretében folyó 
tevékenységekhez kapcsolódó, már létező 
uniós szintű hálózatokkal, például az 
állami foglalkoztatási szolgálatok európai 
hálózatával, valamint az EURES és az 
Eurodesk hálózattal biztosított a kiegészítő 
jelleg. 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.

_________________ _________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 
1288/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós 
oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram 
létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, 
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 347., 2013.12.20., 50–73. o.).

19Az Európai Parlament és a Tanács 
1288/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós 
oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram 
létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, 
az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 347., 2013.12.20., 50–73. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
375/2014/EU rendelete (2014. április 3.) az 
Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az 
„EU segítségnyújtási önkéntesei” 
kezdeményezés) (HL L 122., 2014.4.24., 
1–17. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
375/2014/EU rendelete (2014. április 3.) az 
Európai Önkéntes Humanitárius 
Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az 
„EU segítségnyújtási önkéntesei” 
kezdeményezés) (HL L 122., 2014.4.24., 
1–17. o.).

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európai Szolidaritási Testület új 
lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, 
hogy a szolidaritási tevékenységek 
különböző területein önkéntes vagy 
gyakornoki munkát vállaljanak, illetve 
állásokat töltsenek be, továbbá a saját 
kezdeményezésük alapján szolidaritási 
projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. 
Ezek a lehetőségek hozzájárulnak 
személyes, tanulmányi, szociális, 
állampolgári és szakmai fejlődésükhöz. Az 
Európai Szolidaritási Testület támogatja 
továbbá az Európai Szolidaritási Testület 
résztvevői és szervezetei között a 
hálózatépítési tevékenységeket, illetve a 
támogatott tevékenységek minőségét 
biztosító, valamint a megszerzett ismeretek 
érvényesítését javító intézkedéseket. 
Ezáltal hozzájárul az európai 
együttműködés fiatalok számára releváns 
aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az 
együttműködés pozitív hatására.

(9) Az Európai Szolidaritási Testület új 
lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, 
hogy a szolidaritási tevékenységek 
különböző területein önkéntes vagy 
gyakornoki munkát vállaljanak, illetve 
állásokat töltsenek be, továbbá a saját 
kezdeményezésük alapján szolidaritási 
programokat és projekteket tervezzenek és 
dolgozzanak ki. Ezek a lehetőségek 
hozzájárulnak személyes, tanulmányi, 
szociális, állampolgári és szakmai 
fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási 
Testület támogatja továbbá az Európai 
Szolidaritási Testület résztvevői és 
szervezetei között a hálózatépítési 
tevékenységeket, illetve a támogatott 
tevékenységek minőségét biztosító, 
valamint a megszerzett ismeretek 
érvényesítését javító intézkedéseket. 
Ezáltal hozzájárul az európai 
együttműködés fiatalok számára releváns 
aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az 
együttműködés pozitív hatására.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E tevékenységeknek a közösségek 
javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva 
az egyén személyes, szociális, állampolgári 
és szakmai fejlődését is, és önkéntes 
munka, szakmai gyakorlatok, állások, 
projektek és hálózatépítési tevékenységek 
formáját ölthetik többek között a következő 
területeken: oktatás és képzés, 
foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, 
vállalkozások (különösen szociális 
vállalkozások), állampolgárság és 
demokratikus részvétel, környezet- és 
természetvédelem, az éghajlatváltozással 
összefüggő tevékenységek, 

(10) E tevékenységeknek a közösségek 
javát kell szolgálniuk, a helyi és regionális 
hatóságok támogatását kell élvezniük, 
egyúttal előmozdítva az egyén személyes, 
szociális, állampolgári és szakmai 
fejlődését is, és önkéntes munka, szakmai 
gyakorlatok, állások, projektek és 
hálózatépítési tevékenységek, informatikai 
és új technológiás tevékenységek formáját 
ölthetik többek között a következő 
területeken: hivatalos és nem hivatalos
oktatás és képzés, kultúrák közötti 
párbeszéd, társadalmi befogadás, 
foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, 
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katasztrófavédelmi megelőzés, 
felkészültség és helyreállítás, 
mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 
élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű 
termékek biztosítása, egészség és jóllét, 
kreativitás és kultúra, testnevelés és sport, 
szociális segítségnyújtás és ellátás, 
harmadik országbeli állampolgárok 
befogadása és integrációja, területi 
együttműködés és kohézió, határokon 
átnyúló együttműködés. E 
tevékenységeknek jelentős tanulmányi és 
képzési vetülettel is rendelkezniük kell, 
mivel a résztvevők a szolidaritási 
tevékenységet megelőzően, az alatt és azt 
követően is részt vehetnek egyéb releváns 
tevékenységekben.

vállalkozások (különösen szociális 
vállalkozások), állampolgárság és 
demokratikus részvétel, környezet- és 
természetvédelem, az éghajlatváltozással 
összefüggő tevékenységek, 
katasztrófavédelmi megelőzés, 
felkészültség és helyreállítás, 
mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 
élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű 
termékek biztosítása, egészség és jóllét,
kreativitás és kultúra, testnevelés és sport, 
szociális segítségnyújtás és ellátás, 
harmadik országbeli állampolgárok 
befogadása és integrációja, területi 
együttműködés és kohézió, határokon 
átnyúló együttműködés. E 
tevékenységeknek jelentős oktatási,
tanulmányi és képzési vetülettel is 
rendelkezniük kell, mivel a résztvevők a 
szolidaritási tevékenységet megelőzően, az 
alatt és azt követően is részt vehetnek 
egyéb releváns tevékenységekben.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az önkéntes tevékenységek –
függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy 
harmadik országban zajlanak – bőséges 
tapasztalatszerzési lehetőségeket 
jelentenek, amelyekre nem formális és 
informális tanulmányi környezetben kerül 
sor; ez javítja a fiatalok személyes, 
szociális és szakmai fejlődését, tevékeny 
polgári szerepvállalását és foglalkoztatási
lehetőségeit. Az önkéntes tevékenységek 
nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a 
potenciális vagy már létező fizetett 
munkavégzést, és ezek pótlásának sem 
szabad tekinteni őket. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak a nyitott koordinációs 
módszer keretében együtt kell működniük 
az ifjúsági önkéntességre vonatkozó 

(11) Az önkéntes tevékenységek –
függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy 
harmadik országban zajlanak – bőséges 
tapasztalatszerzési lehetőségeket 
jelentenek, amelyekre nem formális és 
informális tanulmányi környezetben kerül 
sor; ez javítja a fiatalok személyes, 
szociális és szakmai fejlődését, tevékeny 
polgári szerepvállalását, a bevált 
gyakorlatok megosztását és a 
munkaerőpiacra való bejutás lehetőségeit. 
Az önkéntes tevékenységek nem 
befolyásolhatják kedvezőtlenül a 
potenciális vagy már létező fizetett 
munkavégzést, és ezek pótlásának sem 
szabad tekinteni őket. Az önkéntes 
tevékenységek résztvevőit megfelelően 
kompenzálni kell a felmerülő 
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szakpolitikák területén. költségeikért (egyebek mellett a szállás, a 
helyi közlekedés, a zsebpénz, az étkezések, 
valamint az oda- ás visszautazás 
költségeiért). A Bizottságnak és a 
tagállamoknak a nyitott koordinációs 
módszer keretében együtt kell működniük 
az ifjúsági önkéntességre vonatkozó 
szakpolitikák területén.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A fiatalok kezdeményező szelleme 
a társadalom és a munkaerőpiac számára is 
fontos érték. Az Európai Szolidaritási 
Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az 
aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a 
fiataloknak olyan saját projektek 
megtervezéséhez és végrehajtásához, 
amelyek a helyi közösségek előnyére 
konkrét problémák megoldását célozzák. 
Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak 
ötletek kipróbálásához, illetve támogatják 
a fiatalokat abban, hogy maguk is 
szolidaritási tevékenységek 
kezdeményezőivé váljanak. Emellett 
kiindulópontot adnak további szolidaritási 
tevékenységek végzéséhez, és az első 
ösztönző lépést jelenthetik az Európai 
Szolidaritási Testületben részt vevők 
számára önálló vállalkozások létrehozása, 
vagy pedig egyesületek, nem kormányzati 
szervezetek vagy más, a szolidaritási, a 
nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő 
testületek megalakítása felé.

(13) A fiatalok kezdeményező szelleme 
a társadalom és a munkaerőpiac számára is 
fontos érték. Az Európai Szolidaritási 
Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az 
aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a 
fiataloknak olyan saját projektek 
megtervezéséhez és végrehajtásához, 
amelyek a helyi és regionális közösségek 
előnyére konkrét problémák megoldását 
célozzák figyelembe véve adott esetben a 
sajátos helyi, regionális és határokon 
átnyúló szempontokat. Ezek a projektek 
lehetőséget biztosítanak az alapvető 
kihívások innovatív megoldásainak 
kidolgozásához, illetve támogatják a 
fiatalokat abban, hogy maguk is 
szolidaritási tevékenységek 
kezdeményezőivé váljanak. Emellett 
kiindulópontot adnak további szolidaritási 
tevékenységek végzéséhez, és az első 
ösztönző lépést jelenthetik az Európai 
Szolidaritási Testületben részt vevők 
számára önálló vállalkozások létrehozása, 
vagy pedig egyesületek, nem kormányzati 
szervezetek, szociális vállalkozások vagy 
más, a szolidaritási, a nonprofit és az 
ifjúsági ágazatban működő testületek 
megalakítása felé.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Különös figyelmet kell fordítani az 
Európai Szolidaritási Testület által kínált 
tevékenységek és egyéb lehetőségek 
minőségének biztosítására, elsősorban a 
következők révén: a résztvevőknek nyújtott 
képzések, nyelvi támogatás, biztosítás, 
adminisztratív támogatás és a 
tevékenységeket követő támogatás, illetve 
az Európai Szolidaritási Testület keretében 
szerzett ismeretek, képességek és 
készségek érvényesítése. Az önkéntesek 
biztonsága és védelme továbbra is 
elsődleges fontosságú, ezért az önkéntesek 
nem küldhetők ki nemzetközi és belső 
fegyveres konfliktusok helyszínén 
folytatott műveletekhez.

(15) Különös figyelmet kell fordítani az 
Európai Szolidaritási Testület által kínált 
tevékenységek és egyéb lehetőségek 
minőségének biztosítására, elsősorban a 
következők révén: a résztvevőknek nyújtott 
képzések, nyelvi támogatás, személyre 
szabott támogatás, biztosítás, 
adminisztratív támogatás és a 
tevékenységeket megelőző és követő 
támogatás, illetve az Európai Szolidaritási 
Testület keretében szerzett ismeretek, 
képességek és készségek érvényesítése. Az 
önkéntesek biztonsága és védelme 
továbbra is elsődleges fontosságú, ezért az 
önkéntesek nem küldhetők ki nemzetközi 
és belső fegyveres konfliktusok helyszínén 
folytatott műveletekhez.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Minőségi védjeggyel kell 
garantálni, hogy jogaik és feladataik 
tekintetében a részt vevő szervezetek a 
szolidaritási tevékenység minden 
szakaszában megfeleljenek az Európai 
Szolidaritási Testület alapelveinek és 
követelményeinek. A minőségi védjegy 
megszerzése a részvétel előfeltétele, de 
automatikusan nem eredményezheti az 
Európai Szolidaritási Testület keretében 
kapott finanszírozást.

(17) Minőségi védjeggyel kell 
garantálni, hogy jogaik és feladataik 
tekintetében a részt vevő szervezetek a 
szolidaritási tevékenység minden 
szakaszában, beleértve az előkészítés és a 
nyomon követés szakaszait is, hatékonyan 
és folyamatosan megfeleljenek az Európai 
Szolidaritási Testület alapelveinek és 
követelményeinek. A minőségi védjegy 
megszerzése a részvétel előfeltétele, de 
automatikusan nem eredményezheti az 
Európai Szolidaritási Testület keretében 
kapott finanszírozást.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt venni kívánó minden 
jogalanynak minőségi védjegyet kell 
kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő 
feltételeket. A minőségi védjegy kiadását 
biztosító eljárást az Európai Szolidaritási 
Testület végrehajtó szervezeteinek kell 
folyamatos jelleggel működtetniük. A 
kiadott minőségi védjegyet rendszeresen
újra kell értékelni, de vissza is lehet vonni, 
ha az elvégzendő ellenőrzések során 
megállapítást nyer, hogy a kiadáshoz 
vezető feltételek már nem teljesülnek.

(18) Az Európai Szolidaritási 
Testületben részt venni kívánó minden 
jogalanynak minőségi védjegyet kell 
kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő 
feltételeket. A minőségi védjegy kiadását 
biztosító eljárást az Európai Szolidaritási 
Testület végrehajtó szervezeteinek kell 
folyamatos jelleggel működtetniük. A 
kiadott minőségi védjegyet legalább 
négyévente újra kell értékelni, de vissza is 
lehet vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések 
során megállapítást nyer, hogy a kiadáshoz 
vezető feltételek már nem teljesülnek.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Elő kell segíteni az Európai 
Szolidaritási Testület projektjeinek 
kiterjesztését. Konkrét intézkedéseket kell 
bevezetni, amelyek elősegítik, hogy az 
Európai Szolidaritási Testület projektjeinek 
gazdái támogatásokra pályázzanak vagy 
szinergiákat alakítsanak ki az európai 
strukturális és beruházási alapokból 
nyújtott támogatás, valamint a migrációval, 
biztonsággal, jogérvényesüléssel és uniós 
polgársággal, egészségüggyel és kultúrával 
kapcsolatos programok segítségével.

(21) Elő kell segíteni az Európai 
Szolidaritási Testület projektjeinek 
kiterjesztését. Ugyanakkor ezekről a 
lehetőségekről pontos és folyamatosan 
naprakész információkat kell biztosítani a 
potenciális kedvezményezetteknek.
Konkrét intézkedéseket kell bevezetni, 
amelyek elősegítik, hogy az Európai 
Szolidaritási Testület projektjeinek gazdái 
támogatásokra pályázzanak vagy 
szinergiákat alakítsanak ki az európai 
strukturális és beruházási alapokból 
nyújtott támogatás, valamint a migrációval, 
biztonsággal, jogérvényesüléssel és uniós 
polgársággal, egészségüggyel és kultúrával 
kapcsolatos programok segítségével.



AD\1174303HU.docx 13/25 PE629.617v02-00

HU

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az Európai Szolidaritási Testület 
portálját folyamatosan fejleszteni kell 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő 
magánszemélyek és szervezetek számára 
egyaránt könnyen elérhető legyen, és 
egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek 
mellett a regisztráció, a profilok és 
lehetőségek felderítése és megtalálása, a 
hálózatépítés és a virtuális 
cserekapcsolatok, az online képzés, a 
nyelvi támogatás és a tevékenységeket 
követő támogatás, illetve egyéb hasznos, a 
jövőben adott esetben felmerülő 
szolgáltatások tekintetében.

(23) Az Európai Szolidaritási Testület 
portálját folyamatosan fejleszteni kell 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő 
magánszemélyek és szervezetek számára 
egyaránt könnyen elérhető és 
felhasználóbarát legyen, és egyablakos 
ügyintézést biztosítson egyebek mellett a 
regisztráció, a profilok és lehetőségek 
felderítése és megtalálása, a hálózatépítés 
és a virtuális cserekapcsolatok, az online 
képzés, a nyelvi támogatás és a 
tevékenységeket követő támogatás, illetve 
egyéb hasznos, a jövőben adott esetben 
felmerülő szolgáltatások tekintetében.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A program keretében különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy az 
Európai Szolidaritási Testület által 
támogatott tevékenységek minden fiatal, 
még a leghátrányosabb helyzetűek számára 
is hozzáférhetőek legyenek. Különleges 
intézkedéseket kell bevezetni a társadalmi 
befogadásnak és a hátrányos helyzetű 
fiatalok részvételének elősegítése céljából, 
illetve annak érdekében, hogy figyelembe 
lehessen venni azokat a korlátokat, 
amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió 
legtávolabbi régióinak, valamint a 
tengerentúli országoknak és területeknek a 
távoli fekvése jelent. A részt vevő 
országoknak törekedniük kell továbbá arra, 
hogy elfogadják az Európai Szolidaritási 
Testület megfelelő működését gátló jogi és 

(28) A program keretében különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy az 
Európai Szolidaritási Testület által 
támogatott tevékenységek minden fiatal, 
még a leghátrányosabb helyzetűek számára 
is hozzáférhetőek legyenek. Különleges 
intézkedéseket kell bevezetni a társadalmi 
befogadásnak és a hátrányos helyzetű 
fiatalok részvételének elősegítése céljából, 
illetve annak érdekében, hogy figyelembe 
lehessen venni azokat a korlátokat, 
amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió 
legtávolabbi régióinak, valamint a 
tengerentúli országoknak és területeknek a 
távoli fekvése jelent. Ennek megfelelően a 
program nyomon követése során jelentést 
kell tenni arról, hogy a program milyen 
mértékben éri el azt a törekvését, hogy a 
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közigazgatási akadályok megszüntetéséhez 
szükséges valamennyi megfelelő 
intézkedést. Ezen intézkedések közé 
tartozik adott esetben – a schengeni 
vívmányok és a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazása és tartózkodása 
tekintetében hatályos uniós jogszabályok 
sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási 
engedélyek megszerzését nehezítő 
adminisztratív kérdések rendezése, 
valamint az Európai Unión belüli, 
határokon átívelő tevékenységek esetében 
az európai egészségbiztosítási kártya 
kibocsátása.

kisebbségi csoportokhoz való tartozás, a 
képességek/fogyatékosság, a 
szociális/gazdasági hátrányok és a 
földrajzi származás szempontjából 
tükrözze az európai társadalom 
sokszínűségét. 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. Ezen intézkedések közé 
tartozik adott esetben – a schengeni 
vívmányok és a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazása és tartózkodása 
tekintetében hatályos uniós jogszabályok 
sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási 
engedélyek megszerzését nehezítő 
adminisztratív kérdések rendezése, 
valamint az Európai Unión belüli, 
határokon átívelő tevékenységek esetében 
az európai egészségbiztosítási kártya 
kibocsátása.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Európai, nemzeti és helyi szinten is 
biztosítani kell a program által támogatott 
tevékenységek megfelelő célba juttatását, 
hirdetését és terjesztését. Külön figyelmet 
kell fordítani a szociális vállalkozásokra, és 
ösztönözni kell őket az Európai 
Szolidaritási Testület tevékenységeiben 
való részvételre. A célba juttatással, 
hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos 
tevékenységekhez igénybe kell venni a 
program valamennyi végrehajtó szervét, 
adott esetben más fontos érdekelt felek 
támogatásával is.

(38) Európai, nemzeti, regionális és 
helyi szinten is biztosítani kell a program 
által támogatott tevékenységek megfelelő 
célba juttatását, hirdetését és terjesztését. 
Külön figyelmet kell fordítani a szociális 
vállalkozásokra, és ösztönözni kell őket az 
Európai Szolidaritási Testület 
tevékenységeiben való részvételre. A célba 
juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel 
kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell 
venni a program valamennyi végrehajtó 
szervét, adott esetben más fontos érdekelt 
felek támogatásával is.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A program célkitűzéseinek jobb 
megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és a nemzeti irodáknak 
lehetőleg szorosan együtt kell működniük, 
partnerségben a szolidaritási 
tevékenységek terén szakértelemmel 
rendelkező nem kormányzati 
szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel és 
helyi érdekeltekkel.

(39) A program célkitűzéseinek jobb 
megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és a nemzeti irodáknak 
lehetőleg szorosan együtt kell működniük, 
partnerségben a szolidaritási 
tevékenységek terén szakértelemmel 
rendelkező nem kormányzati 
szervezetekkel, szociális vállalkozásokkal, 
ifjúsági szervezetekkel és helyi 
érdekeltekkel, többek között az önkéntes 
hálózatókkal és támogató 
ügynökségekkel, például az önkéntes 
központokkal.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) E rendelet hatékony és eredményes 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
programnak maximálisan alkalmaznia kell 
a már bevezetett irányítási intézkedéseket. 
A program végrehajtásával ezért már létező 
struktúrákat, így a Bizottságot és az [új 
Erasmus programról szóló rendelet] III. 
fejezetében említett tevékenységek 
irányítására kijelölt nemzeti irodákat kell 
megbízni. A Bizottságnak rendszeresen 
konzultálnia kell a fontos érdekelt felekkel 
– köztük a részt vevő szervezetekkel – az 
Európai Szolidaritási Testület 
programjának végrehajtásáról.

(41) E rendelet hatékony és eredményes 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
programnak maximálisan alkalmaznia kell 
a már bevezetett irányítási intézkedéseket. 
A program végrehajtásával ezért már létező 
struktúrákat, így a Bizottságot és az [új 
Erasmus programról szóló rendelet] III. 
fejezetében említett tevékenységek 
irányítására kijelölt nemzeti irodákat kell 
megbízni. A Bizottságnak rendszeresen 
konzultálnia kell a fontos érdekelt felekkel 
– köztük a részt vevő szervezetekkel – az 
Európai Szolidaritási Testület 
programjának végrehajtásáról és aktívan 
be kell őket vonnia a döntéshozatali 
eljárásba..

Módosítás 19
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „önkéntes”: olyan személy, aki 
regisztrált az Európai Szolidaritási 
Testület portálján, és saját szabad 
akaratából a társadalom előnyére szolgáló 
tevékenységeket végez;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „szolidaritási projekt”: olyan, 
legfeljebb 12 hónapig terjedő időszakra 
szóló, belföldi szolidaritási tevékenység, 
amelyet az Európai Szolidaritási Testület 
résztvevőinek legalább ötfős csoportjai 
hajtanak végre azzal a céllal, hogy 
megoldják közösségeik legfontosabb 
problémáit, és egyértelmű uniós hozzáadott 
értéket hozzanak létre;

9. „szolidaritási projekt”: olyan, 
legfeljebb 12 hónapig terjedő időszakra 
szóló, belföldi vagy határokon átnyúló 
szolidaritási tevékenység, amelyet az 
Európai Szolidaritási Testület 
résztvevőinek vagy egy résztvevő szervezet
legalább ötfős csoportjai hajtanak végre 
azzal a céllal, hogy megoldják közösségeik 
legfontosabb problémáit, és egyértelmű 
uniós hozzáadott értéket hozzanak létre;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program konkrét célkitűzése, 
hogy könnyen hozzáférhető lehetőségeket 
biztosítson a fiatalok – köztük a kevesebb 
lehetőséggel rendelkező fiatalok – számára, 
hogy bekapcsolódjanak a különböző 
európai és Európán kívül szolidaritási 
tevékenységekbe, és egyúttal javítsa és 
megfelelően érvényesítse kompetenciáikat, 
továbbá megkönnyítse 
foglalkoztathatóságukat és a 

(2) A program konkrét célkitűzése, 
hogy könnyen hozzáférhető és befogadó 
jellegű lehetőségeket biztosítson a fiatalok 
– köztük a kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalok – számára, hogy 
bekapcsolódjanak a különböző európai és 
Európán kívüli – elsősorban a tagjelölt és 
potenciális tagjelölt országokban zajló –
szolidaritási tevékenységekbe, és egyúttal 
javítsa és megfelelően érvényesítse
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munkaerőpiacra való belépésüket. tudásukat és kompetenciáikat, továbbá 
megkönnyítse foglalkoztathatóságukat.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) különböző hátterű fiatalok 
bevonására irányuló megközelítést 
alkalmaznak;

d) különböző és hátrányos hátterű 
fiatalok, köztük a programban való teljes 
mértékű részvételben akadályozott fiatalok
bevonására irányuló inkluzív megközelítést 
alkalmaznak;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az önkéntes munka, a szakmai 
gyakorlatok és az állások minőségének 
biztosítására irányuló intézkedések, 
ideértve a képzéseket, a nyelvi támogatást, 
a kiegészítő biztosításokat, a szolidaritási 
tevékenység előtt vagy után történő 
támogatást, a Youthpass további 
alkalmazását annak érdekében, hogy azzal 
igazolhatók és dokumentálhatók legyenek 
a résztvevők által a szolidaritási 
tevékenységek során elsajátított 
kompetenciák, továbbá ideértve a 
kapacitásépítést és a részt vevő szervezetek 
számára nyújtott adminisztratív támogatást;

a) az önkéntes munka, a szakmai 
gyakorlatok és az állások minőségének és 
elérhetőségének biztosítására irányuló 
intézkedések, ideértve a képzéseket, a 
nyelvi támogatást, a kiegészítő 
biztosításokat, a szolidaritási tevékenység 
előtt vagy után történő támogatást, a 
Youthpass további alkalmazását annak 
érdekében, hogy azzal igazolhatók és 
dokumentálhatók legyenek a résztvevők 
által a szolidaritási tevékenységek során 
elsajátított kompetenciák, továbbá ideértve 
a kapacitásépítést és a részt vevő 
szervezetek számára nyújtott 
adminisztratív támogatást;

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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aa) a társadalmi befogadás és az 
esélyegyenlőség előmozdítását célzó 
intézkedések;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett önkéntes munkának 
egy tanulmányi és képzési elemet is kell 
tartalmaznia, nem helyettesíthet szakmai 
gyakorlatot vagy állást, nem tekinthető 
egyenértékűnek munkaviszonnyal, és 
írásbeli megállapodáson kell alapulnia.

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett önkéntes munkának a 
közösségi igényekre kell összpontosítania 
és azokra egyértelmű hatást kell 
gyakorolnia, egy tanulmányi és képzési 
elemet is kell tartalmaznia, nem 
helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy 
állást, nem tekinthető egyenértékűnek 
munkaviszonnyal, és írásbeli 
megállapodáson kell alapulnia. A 
megállapodásnak biztosítania kell a 
résztvevő megfelelő jogi és szociális 
védelmét. Az önkéntes tevékenységek 
résztvevőit megfelelően kompenzálni kell 
az önkéntes tevékenységgel kapcsolatban 
felmerülő költségeikért.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kedvezményezettekre vonatkozó 
követelmények egyszerűsítése érdekében 
előnyben kell részesíteni az egyszerűsített 
költségelszámolási módszert.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet végrehajtása során a Bizottság, 
a tagállamok és a többi részt vevő ország 
biztosítják a társadalmi befogadás és az 
egyenlő hozzáférési feltételek, többek 
között a kevesebb lehetőséggel rendelkező 
fiatalok részvételének előmozdítását.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
16 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 
négyévente újra kell értékelni és visszaélés 
esetén azt vissza is lehet vonni.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb négy évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni. Ehhez az elődprogram végleges 
értékelését is csatolni kell.

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb négy évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni. Ehhez az elődprogram végleges 
értékelését csatolni kell.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek a népszerűsítésekor 
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a médiának 
és a nyilvánosságnak.

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek népszerűsítésekor)
gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, 
hogy időszerű, következetes, hatékony és 
arányos módon célzott információkat 
juttatnak el többféle közönségnek, köztük a 
médiának és a nyilvánosságnak.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
21 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 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
programhoz, valamint annak 
célcsoportjához, időtartamához, 
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 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 23. cikkben említett nemzeti 
irodák egységes stratégiát dolgoznak ki a 
program keretében irányított cselekvéseik 
által támogatott tevékenységek 
eredményeinek hatékony terjesztése és 
kiaknázása tekintetében, és támogatják a 
Bizottságot a programra és az 
eredményeire vonatkozó információk –

(3) A 23. cikkben említett nemzeti 
irodák egységes stratégiát dolgoznak ki a 
program keretében irányított cselekvéseik 
által támogatott tevékenységek 
eredményeinek közlése, hatékony 
terjesztése, a potenciális 
kedvezményezettekkel való megismertetése
és kiaknázása tekintetében, és támogatják a 
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köztük a nemzeti és uniós szinten irányított 
cselekvésekre és tevékenységekre 
vonatkozó információk – terjesztésében, 
illetve tájékoztatják az érintett 
célcsoportokat az országukban 
megvalósuló cselekvésekről.

Bizottságot a programra és az 
eredményeire vonatkozó információk –
köztük a nemzeti és uniós szinten irányított 
cselekvésekre és tevékenységekre 
vonatkozó információk – terjesztésében, 
illetve tájékoztatják az érintett 
célcsoportokat az országukban 
megvalósuló cselekvésekről.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározza az érintett nemzeti 
irodára vonatkozó belső ellenőrzési 
normákat és a nemzeti iroda által kezelt, 
támogatási célú uniós pénzeszközökre 
vonatkozó szabályokat;

a) meghatározza az érintett nemzeti 
irodára vonatkozó belső ellenőrzési 
normákat és a nemzeti iroda által kezelt, 
támogatási célú uniós pénzeszközökre 
vonatkozó szabályokat, figyelembe véve az 
egyszerűsítési követelményeket, és ezáltal 
nem róva többletterheket a résztvevőkre és 
a részt vevő szervezetekre.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetési rendelet [127. 
cikke] szerinti általános megbízhatóság 
alapját az uniós hozzájárulás 
felhasználására vonatkozóan személyek 
vagy jogalanyok – köztük az uniós 
intézmények vagy szervek által 
felhatalmazottaktól eltérőek – által végzett 
ellenőrzések képezik.

(1) A költségvetési rendelet 
[127.] cikke szerinti általános 
megbízhatóság alapját az uniós 
hozzájárulás felhasználására vonatkozóan 
személyek vagy jogalanyok – köztük az 
uniós intézmények vagy szervek által 
felhatalmazottaktól eltérőek – által végzett 
ellenőrzések képezik, amelyeket azonos 
feltételek szerint kell végrehajtani minden 
tagállamban.
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti irodák feladata a 
támogatások kedvezményezettjeinek 
elsődleges ellenőrzése az Európai 
Szolidaritási Testület azon intézkedései 
tekintetében, amelyekért ezek az irodák 
felelnek. Ezeknek az ellenőrzéseknek kellő 
biztosítékot kell szolgáltatniuk arra 
vonatkozóan, hogy az odaítélt 
támogatásokat rendeltetésszerűen és az 
alkalmazandó uniós szabályoknak 
megfelelően használják fel.

(2) A nemzeti irodák feladata a 
támogatások kedvezményezettjeinek 
elsődleges ellenőrzése az Európai 
Szolidaritási Testület azon intézkedései 
tekintetében, amelyekért ezek az irodák 
felelnek. Ezeknek az ellenőrzéseknek 
arányosaknak és megfelelőknek kell 
lenniük, és kellő biztosítékot kell 
szolgáltatniuk arra vonatkozóan, hogy az 
odaítélt támogatásokat rendeltetésszerűen 
és az alkalmazandó uniós szabályoknak
megfelelően használják fel.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság megteszi a megfelelő
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az e rendelet alapján finanszírozott 
intézkedések végrehajtása során az Unió 
pénzügyi érdekei védelemben 
részesüljenek.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kevesebb lehetőséggel rendelkező 
résztvevők százalékos aránya; valamint

b) a kevesebb lehetőséggel rendelkező 
résztvevők százalékos aránya;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
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I melléklet – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a résztvevők nemek közötti 
egyensúlyára, a kisebbségi csoportokhoz 
való tartozására, 
képességeikre/fogyatékosságaira és 
földrajzi származásukra vonatkozó 
százalékos arányok.
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