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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

A Bizottság egy „Európa a polgárokért” nevű program létrehozását javasolta a 2014–2020 
közötti időszakra.  A javaslat figyelembe veszi a 2007–2013 közötti időszakra szóló, jelenlegi 
„Európa a polgárokért” program tapasztalatait és értékelését. Teljes hatásvizsgálatra került 
sor.

A Bizottság által javasolt program általános célkitűzése „a történelmi emlékezet erősítése és 
az uniós szintű polgári részvételi kapacitás növelése”. Az egyedi célkitűzések közé tartozik „a 
történelmi emlékezettel, az uniós integrációval és az Unió történetével kapcsolatos vita, 
reflexió és együttműködés ösztönzése” és „az ismeretek bővítése és az uniós döntéshozatali 
folyamatban való részvétel képességének fejlesztése a polgárok körében, valamint a 
szolidaritás, a társadalmi szerepvállalás és az önkéntesség uniós szintű lehetőségeinek 
megteremtése”. A Bizottság egy sor operatív célkitűzést is meghatározott, melyek véleménye 
szerint növelik a haladás és a hatás jobb értékelésére szolgáló megbízhatóbb mutatók 
meghatározásának képességét. Ezen operatív célkitűzések célja „a történelmi emlékezettel, az 
európai értékekkel és történelemmel kapcsolatos vitát és tevékenységeket ösztönző 
szervezetek támogatása”, „általános európai érdekű támogató szervezetek, transznacionális 
partnerségek és hálózatok támogatása az uniós kérdésekkel foglalkozó polgári interakciók 
előmozdítása érdekében”, és egy horizontális dimenzió, „a projekteredmények belső és külső 
tevékenységek keretében történő elemzése, terjesztése és valorizációja”.  Ennek alapján a 
Bizottság három ágat javasol a programhoz: „Történelmi emlékezet és európai polgárság”, 
„Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel”, illetve „Valorizáció”.

A javaslatot az EUSZ 10. és 11. cikkében1 foglalt demokratikus elvek összefüggésében kell 
szemlélni, a polgárokkal, az érintett felekkel és érdekcsoportokkal folytatott egyedi 
párbeszédek felváltása nélkül. A Bizottság ezenkívül szorosabban hozzá kívánja kapcsolni az 
e program keretében végzett tevékenységeket a konkrét politikai döntéshozatalhoz. Ezt a 
programot is nyílt pályázati felhívások keretében elnyerhető működési támogatások és 
projekttámogatások, valamint ajánlati felhívások alapján odaítélt szolgáltatási szerződések 
révén hajtják végre. A tervek szerint továbbra is végrehajtó ügynökséget használnak a 
program egyes igazgatási feladatainak végrehajtására. A javasolt pénzügyi keretösszeg 
jelenlegi árakon számolva 229 millió euró2.

                                               
1 Nevezetesen minden polgár ahhoz való joga, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében, valamint az 
intézmények azon kötelezettsége, hogy a lehető legnyitottabb módon és a polgárokhoz lehető legközelebbi 
szinten hozzanak döntéseket annak biztosítása érdekében, hogy megadják a lehetőséget, hogy a polgárok és az 
érdekképviseleti szervezetek az Unió bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak, és azokat 
nyilvánosan megvitathassák, továbbá az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal nyílt, átlátható 
és rendszeres párbeszédet tartanak fenn.

2 A 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató Európa a polgárokért című program 
létrehozásáról szóló 1904/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 215 millió eurós pénzügyi 
keretösszeget tartalmaz (L 378/36, 2006.12.27.).
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Értékelés és javasolt módosítások

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkérte a Jogi Bizottságot, hogy mondjon véleményt a 
Bizottság által a programhoz választott jogalap megfelelőségéről (az EUMSZ 352. cikke). A 
Jogi Bizottság 2012. március 27-i ülésén úgy határozott, hogy jogalapként az EUMSZ 167. és 
352. cikkét ajánlja. Ennek következtében ez a véleménytervezet a rendes jogalkotási eljárás 
szerinti módosításokat javasol.

A javasolt módosítások célja főként a bizottsági javaslat olyan elemekkel történő kiegészítése, 
melyeknél külön hangsúly lehet szükséges, mint például több érdekelt fél közös projektjeinek 
a jelentősége, kisprojektek, hálózatépítés, a földrajzi sokszínűség elve és a nehezen elérhető 
csoportok elérésének szükségessége.

További módosítások foglalkoznak a program végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi és 
adminisztratív szempontokkal, illetve egyértelművé teszik, hogy a program nem helyettesíti 
az egyedi horizontális párbeszédeket, melyekre a Bizottság adminisztratív költségvetései 
használhatók fel, és törlik az Európai Unió politikai prioritásairól szóló intézményi 
kommunikációs fellépéseket a program hatályából, mivel a korlátozott forrásokat a lehető 
legnagyobb mértékben alulról induló kezdeményezésekre kell fordítani.  

Hasonló szellemben, a jelenlegi program értékelése során a „magas szintű uniós 
eseményekkel” kapcsolatosan megfogalmazott kritikákkal összhangban, az „uniós szintű” 
tevékenységekre utaló szövegeket a „transznacionális szinten végrehajtott vagy egyértelmű 
európai dimenzióval rendelkező tevékenységek” szöveg váltja fel. E szövegezés előnye, hogy 
minden lehetőséget nyitva tart, beleértve a nemzeti és helyi fellépéseket és adott esetben 
bizonyos uniós szintű eseményeket is.

Más módosítások kiterjesztik a támogatásra jogosult tevékenységek és kedvezményezettek 
körét, illetve az ágak és a történelmi emlékezet vonatkozásában pontosabb célt határoznak 
meg a fellépések számára. Az európai politikai napirenddel való kapcsolat vonatkozásában 
javasolt, hogy az ilyen fellépések külön figyelmet kapjanak, de ne részesüljenek preferenciális 
bánásmódban, ahogy azt a Bizottság javasolja.

A haladási mutatókat töröltük a program célkitűzéseit meghatározó cikkekből.  
Megfelelőbbnek tűnik az ilyen mutatókkal a javaslathoz fűzött mellékletben foglalkozni.  
Ezenkívül nehéz meghatározni azokat abban a szakaszban, amikor még nem egyértelmű a 
rendelkezésre álló finanszírozás mértéke. A bizottság fontolóra vehetné a teljes 
költségvetésnek a program különböző ágaira szánt indikatív százalékos értékeinek 
feltüntetését a mellékletben.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottság mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
352. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 167. 
és 352. cikkére,

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európa 2020 stratégiával az Unió 
és a tagállamok célja, hogy az elkövetkező 
évtizedben biztosítsák a növekedést, a 
foglalkoztatást, a termelékenységet és a 
társadalmi kohéziót.

törölve

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ahhoz, hogy Európát közelebb hozzuk 
polgáraihoz, és lehetővé tegyük számukra, 
hogy teljes mértékben részt vegyenek 
ebben a folyamatban, transznacionális és 
uniós szintű tevékenységek révén 
megvalósított számos intézkedésre és 

(4) Az Európai Unióról szóló szerződés 10. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban 
minden polgárnak joga van ahhoz, hogy
részt vegyen az Unió demokratikus 
életében. Ahhoz, hogy Európát közelebb 
hozzuk polgáraihoz, és lehetővé tegyük 
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összehangolt erőfeszítésekre van szükség.
Az európai polgári kezdeményezés 
intézménye egyedülálló módon lehetőséget 
kínál a polgárok számára, hogy közvetlenül 
részt vegyenek az uniós jogszabályok 
alakításában.

számukra, hogy teljes mértékben részt 
vegyenek ebben a folyamatban, 
transznacionális szintű vagy egyértelmű 
európai dimenzióval rendelkező
tevékenységek végrehajtása révén 
megvalósított számos részvételi
intézkedésre és összehangolt 
erőfeszítésekre van szükség. Az európai 
polgári kezdeményezés intézménye
egyedülállóan új lehetőséget kínál a 
polgárok számára, hogy közvetlenül
vegyenek részt az uniós jogszabályok 
alakításában, és ösztönzi az uniós ügyekről 
szóló szélesebb körű párbeszédet, továbbá 
felkelti a nyilvánosság érdeklődését azok 
iránt.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az időközi értékelő jelentés, egy 
nyilvános online konzultáció és az érdekelt 
felek két egymást követő konzultációs 
ülése megerősítette, hogy az új programot 
mind a civil társadalmi szervezetek, mind 
pedig a közreműködő egyének relevánsnak 
tekintik, és szükség van rá ahhoz, hogy 
szervezeti szinten javulhasson a 
kapacitásépítés, az egyén szintjén pedig az 
uniós ügyek iránti fokozott érdeklődést 
váltson ki.

(6) Az időközi értékelő jelentés, egy 
nyilvános online konzultáció és az érdekelt 
felek két egymást követő konzultációs 
ülése megerősítette, hogy az új programot 
mind a civil társadalmi szervezetek, mind 
pedig a közreműködő egyének relevánsnak 
tekintik, és szükség van rá ahhoz, hogy 
szervezeti szinten javulhasson a 
kapacitásépítés, az egyén szintjén pedig az 
uniós ügyek iránti fokozott érdeklődést és 
aktív szerepvállalást váltson ki.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) E szinergiák a Bizottság különböző 
főigazgatóságainak az Európai Unióról 
szóló szerződés 10. és 11. cikkének 
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végrehajtása céljából a nyilvános 
részvételre, párbeszédre és partnerségre 
fordítható, megfelelő igazgatási 
költségvetései felhasználásával is 
elérhetők.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Érdemes továbbá felhívni a figyelmet 
az európai politikai pártok 
tevékenységére, hogy az emberek kedvet 
kapjanak az abban való részvételre.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A program hatásának és hosszú távú 
fenntarthatóságának fokozása érdekében a 
program horizontális dimenziójának 
gondoskodnia kell az eredmények 
valorizációjáról és átadhatóságáról. E 
célból a megkezdett tevékenységeknek 
egyértelműen kapcsolódniuk kell az 
európai politikai menetrendhez, és azokról 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani.

(9) A program hatásának és hosszú távú 
fenntarthatóságának fokozása érdekében a 
program horizontális dimenziójának 
gondoskodnia kell az eredmények 
valorizációjáról és átadhatóságáról, többek 
között a hálózatépítés, az információcsere 
vagy a tudásmegosztás és a legjobb 
gyakorlatok megosztásának platformjai 
révén, ideértve olyan egyedi módszereket 
is, mint az információs technológiák, az 
adatbázisok és a közösségi média 
fokozottabb használata.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A program hatása azon 
tevékenységek támogatása révén 
fokozható, melyek egyértelműen 
kapcsolódnak az európai politikai 
menetrendhez, fokozzák a polgárok uniós 
döntéshozatalban történő részvételét és 
előmozdítják a polgári részvétel 
kultúráját.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Tekintettel az Uniót jellemző 
többnyelvűségre, kiemelt figyelmet kell 
fordítani arra, hogy valamennyi 
tagállamból egyenlő mértékben vonjuk be 
a polgárokat és a civil társadalmi 
szervezeteket a transznacionális 
projektekbe és tevékenységekbe.

(10) Tekintettel az Unió nyelvi és földrajzi 
sokszínűségére és a nehezen elérhető 
csoportok bevonásának szükségességére, 
kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 
valamennyi tagállamból egyenlő 
mértékben vonjuk be a polgárokat és a civil 
társadalmi szervezeteket a transznacionális 
projektekbe és tevékenységekbe, és azok 
egyenlő mértékben vegyenek részt e 
tevékenységekben.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a történelmi emlékezet, az Unió 
története, identitás és célok iránti figyelem 
felkeltése a vita, a reflexió és hálózatépítés 
ösztönzése révén;

1. a történelmi emlékezet, az Unió 
története, és a közelmúltbeli európai 
történelem iránti figyelem felkeltése a
tolerancia, a kölcsönös megértés, a közös 
identitás, értékek és célok előmozdítása 
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céljából a vita, a reflexió és hálózatépítés 
ösztönzése révén;

A haladás mérése a közvetlenül és 
közvetve megszólított kedvezményezettek 
száma, a projektek minősége és az első 
alkalommal pályázók aránya alapján 
történik.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. az uniós szintű demokratikus és polgári 
részvétel ösztönzése, valamint az uniós 
döntéshozatali folyamattal kapcsolatos 
ismeretek javítása a polgárok körében, és 
a társadalmi szerepvállalás és önkéntesség 
uniós szintű lehetőségeinek előmozdítása.

2. a polgárok uniós döntéshozatalban való 
részvételének bátorítása és a polgári 
részvétel kultúrájának előmozdítása, 
beleértve új demokratikus eljárások és 
eszközök kifejlesztését is.

A haladás mérése a közvetlenül és 
közvetve megszólított kedvezményezettek 
száma, az EU és az uniós intézmények 
megítélése, a projektek minősége és az 
első alkalommal pályázók aránya alapján 
történik.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Polgári találkozók, testvérváros-
programok

– Polgári találkozók és vitafórumok, 
testvérváros-programok és a helyi 
hatóságok, a civil társadalom és az egyéb 
helyi szereplők közös projektjei
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Transznacionális partnerségek és 
hálózatok létrehozása és működtetése

– Transznacionális partnerségek és 
hálózatok létrehozása és működtetése, 
együttműködés a különböző típusú 
szervezetek között és párbeszéd a civil 
társadalom és az uniós intézmények között

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Közösségépítés és a polgársággal 
kapcsolatos ügyekről folytatott viták IKT 
és/vagy a közösségi média alkalmazásával

– Közösségépítés és a polgársággal 
kapcsolatos ügyekről folytatott viták
többek között IKT és/vagy a közösségi 
média alkalmazásával

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Uniós szintű rendezvények törölve

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az európai történelem meghatározó 
pillanataival kapcsolatos 
viták/tanulmányok, illetve intézkedések,
különösen a nácizmus és a sztálinizmus

– Az európai történelem és az európai 
integráció meghatározó pillanataival 
kapcsolatos viták/tanulmányok, illetve 
intézkedések, többek között a nácizmus és 
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idején elkövetett bűncselekmények
emlékének élénken tartása céljából

a sztálinizmus emlékének életben tartása és 
a tolerancia és a kölcsönös megértés 
előmozdítása

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 7 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Viták/tanulmányok az Unió jövőjéről

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 7 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Viták, tanulmányok és közvélemény-
kutatások a polgárok életére közvetlenül 
kiható kérdésekről

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az uniós intézményekkel és 
működésükkel kapcsolatos tudatosság 
növelésére irányuló kezdeményezések

– Az uniós intézményekkel és 
működésükkel kapcsolatos tudatosság 
növelésére és polgárok általi 
megértésének fejlesztésére irányuló 
kezdeményezések és az uniós szintű 
társadalmi szerepvállalás és az 
önkéntesség lehetőségeinek előmozdítása
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 9 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A támogatott kezdeményezések
eredményeit kiaknázó és valorizáló 
intézkedések

– Figyelemfelkeltő és ismeretterjesztő 
tevékenységek a támogatott 
kezdeményezések eredményeinek 
kiaknázására és valorizálására, többek 
között hálózatépítés és az információcsere 
platformjai, valamint tudásmegosztás és a 
legjobb gyakorlatok megosztása révén

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 10 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Tanulmányok a polgársággal és a polgári 
részvétellel kapcsolatos kérdésekről

– Vita és tanulmányok a polgársággal 
és a polgári részvétellel kapcsolatos 
kérdésekről és a nyilvánosság 
tájékoztatása az európai politikai 
pártok munkájáról és az abban való 
közvetlen részvétel lehetőségéről 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programban az európai integrációt
népszerűsítését végző valamennyi érdekelt 
fél részt vehet, különösen a helyi hatóságok 
és szervezetek, az európai közpolitikai 
kutatási szervezetek (agytrösztök), polgári 
csoportosulások és más civil társadalmi 
szervezetek (például túlélők szövetségei), 
valamint oktatási és kutatási intézmények.

A programban az európai integráció
népszerűsítését végző valamennyi érdekelt 
fél részt vehet, különösen a helyi 
hatóságok, nem állami szereplők és 
szervezetek, az európai közpolitikai 
kutatási szervezetek (agytrösztök) és 
intézmények, polgári csoportosulások és 
más civil társadalmi szervezetek (például 
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túlélők szövetségei), valamint oktatási
szervek/intézmények.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e rendelet értelmében 
kommunikációs tevékenységekre 
elkülönített források egyúttal az Európai 
Unió politikai prioritásait érintő szervezeti 
kommunikáció költségeire is fordítandók, 
amennyiben az említett prioritások 
kapcsolódnak ezen rendelet általános 
célkitűzéseihez.

törölve

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1 cím – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan tevékenységeket támogat, amelyek –
a sokféleségre figyelemmel – az átfogó 
értelemben vett közös értékekről való 
reflexióra szólítanak fel. Források vehetők 
igénybe a modern kori Európa történelme 
során létrejött önkényuralmi rendszerek
(különösen, de nem kizárólag a nácizmus 
és a sztálinizmus) okait körbejáró, valamint 
az áldozatok emlékének őrzésére irányuló 
kezdeményezésekre. Ehhez az ághoz 
tartozhatnak olyan tevékenységek is, 
amelyek a közelmúlt európai 
történelmének más mérföldköveit érintik.
Előnyben részesülnek a fiatalabb 
generáció megszólítására törekvő, a
toleranciát és a megbékélést ösztönző 
intézkedések.

Olyan tevékenységeket támogat, amelyek –
a sokféleségre figyelemmel – az átfogó 
értelemben vett közös értékekről való 
reflexióra szólítanak fel. Források vehetők 
igénybe a modern kori Európa történelme 
során létrejött önkényuralmi rendszerek
(különösen, de nem kizárólag a nácizmus 
és a sztálinizmus) okait körbejáró, valamint 
az áldozatok emlékének őrzésére irányuló 
kezdeményezésekre. Ehhez az ághoz 
tartozhatnak olyan tevékenységek is, 
amelyek a közelmúlt európai 
történelmének más mérföldköveit és 
meghatározó pillanatait, továbbá az 
európai integráció fontos mérföldköveit
érintik. Előnyben részesülnek a toleranciát, 
a kölcsönös megértést és a megbékélést 
ösztönző intézkedések.
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1 cím – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Indikatív jelleggel: ez az ág a programra 
szánt teljes költségvetés közel 20%-át 
kapja.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 2 cím – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt az ágat az e címen elindítható 
lehetséges projektek és kezdeményezések, 
és nem a pályázatra jogosult civil 
társadalmi szervezetek vagy szereplők 
típusa határozza meg. Ide tartoznak a 
legtágabb értelemben vett polgári 
részvételt érintő tevékenységek, különös 
tekintettel a hosszú távú fenntarthatóságot 
lehetővé tevő strukturálási módszerekre.
Előnyben részesülnek az európai politikai 
menetrenddel egyértelműen összefüggésbe 
hozható kezdeményezések és projektek.

Ezt az ágat az e címen elindítható 
lehetséges projektek és kezdeményezések, 
és nem a pályázatra jogosult civil 
társadalmi szervezetek vagy szereplők 
típusa határozza meg. Ide tartoznak a 
legtágabb értelemben vett polgári 
részvételt érintő tevékenységek, különös 
tekintettel a hosszú távú fenntarthatóságot 
lehetővé tevő strukturálási módszerekre.
Megfelelő figyelmet fordít az európai 
politikai menetrenddel egyértelműen 
összefüggésbe hozható, továbbá a 
különböző típusú szervezetek közötti 
együttműködést és a civil társadalom és az 
uniós intézmények közötti párbeszédet 
magukban foglaló kezdeményezésekre és 
projektekre. Célja a nehezen elérhető 
csoportok bevonása is.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 2 cím – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ág felölelheti továbbá a szolidaritás, a 
társadalmi szerepvállalás és az önkéntesség

Az ág felölelheti továbbá a szolidaritás, a
részvételi demokrácia előmozdítása, a
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uniós szintű lehetőségeinek 
megteremtésére irányuló projekteket és 
kezdeményezéseket is.

társadalmi szerepvállalás, a hálózatépítés
és az önkéntesség lehetőségeinek 
megteremtésére irányuló projekteket és 
kezdeményezéseket is.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 2 cím – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Indikatív jelleggel: ez az ág a programra 
szánt teljes költségvetés közel 70%-át 
kapja.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 3 cím – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ide tartozik a „kapacitásépítés”, azaz olyan 
támogatási intézkedések kidolgozása, 
amelyek elősegítik a legjobban bevált 
gyakorlati módszerek cseréjét, helyi és 
regionális szinten az érdekelt felek, köztük 
a hatóságok tapasztalatainak 
összegyűjtését, valamint új készségek –
többek között képzés révén történő –
fejlesztését. Utóbbi magában foglalhatja 
szakértők cseréjét, oktatók képzését, 
valamint például a programból 
finanszírozott szervezetek/projektek 
adatbázisának létrehozását.

Ide tartozik a „kapacitásépítés”, azaz olyan 
támogatási intézkedések kidolgozása, 
amelyek elősegítik a legjobban bevált 
gyakorlati módszerek cseréjét, beleértve
helyi és regionális szinten az érdekelt felek, 
köztük a hatóságok tapasztalatainak és 
ismereteinek összegyűjtését, valamint új 
készségek – többek között képzés révén 
történő – fejlesztését. Utóbbi magában 
foglalhatja szakértők cseréjét és oktatók 
képzését.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 3 cím – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Indikatív jelleggel: ez az ág a programra 
szánt teljes költségvetés közel 10%-át 
kapja.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általánosságban előnyben részesülnek a 
jelentős hatással bíró, különösen az uniós
politikához közvetlenül kapcsolódó 
projektek, az uniós politikai menetrend 
alakításában való részvétel megvalósítása 
érdekében.

Általánosságban előnyben részesülnek a 
jelentős hatással bíró, különösen az
aktuális európai uniós politikákhoz
kapcsolódó és az Unió aktuális és jövőbeli 
politikai menetrendjének alakításában 
történő részvételt ösztönző projektek, a 
kisprojekteket is beleértve.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden fellépés transznacionális alapon 
valósul meg, vagy egyértelmű európai 
dimenzióval kell rendelkeznie. A 
fellépések ösztönzik a polgárok körében az 
Európai Unión belüli mobilitást és
eszmecserét.

Minden fellépés transznacionális alapon 
valósul meg, vagy egyértelmű európai 
dimenzióval kell rendelkeznie. A 
fellépések ösztönzik a polgárok részvételét 
és az Unión belüli eszmecserét.
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 rész – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hálózatépítés elemei és a 
multiplikátorhatásra való összpontosítás –
beleértve a legkorszerűbb információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) és a 
közösségi média használatát – fontos 
szerepet játszik, és tükröződik majd mind a 
tevékenységek típusában, mind a részt 
vevő szervezetek széles körében. Jelentős 
ösztönzést kap a programban részt vevő 
érdekeltek különböző csoportjai közötti 
párbeszéd és szinergiák kialakítása.

A hálózatépítés elemei és a 
multiplikátorhatásra való összpontosítás –
beleértve a legkorszerűbb információs és 
kommunikációs technológiák (IKT) és a 
közösségi média használatát – fontos 
szerepet játszik, és tükröződik majd mind a 
tevékenységek típusában, mind a részt 
vevő szervezetek széles körében. Jelentős 
ösztönzést kap a programban részt vevő 
érdekeltek különböző csoportjai közötti 
párbeszéd és szinergiák kialakítása, 
valamint a nehezen elérhető csoportok 
részvétele.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

konkrét célkitűzés: A történelmi emlékezet,
az Unió története, az identitás és a célok 
tekintetében – vita, reflexió és 
hálózatépítés ösztönzése révén – fokozni a 
tudatosságot és bővíteni az ismereteket.

konkrét célkitűzés: a történelmi emlékezet
és az Unió közelmúltbeli története iránti 
figyelem felkeltése a tolerancia, a 
kölcsönös megértés, a közös identitás, 
értékek és célok előmozdítása céljából a 
vita, a reflexió és hálózatépítés ösztönzése 
révén;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

konkrét célkitűzés: Az uniós szintű 
demokratikus és polgári részvétel
ösztönzése az uniós döntéshozatali 

konkrét célkitűzés: a polgárok uniós
döntéshozatalban való részvételének 
bátorítása és fokozása, és a polgári 
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folyamatokkal kapcsolatos polgári 
ismeretek bővítése és a társadalmi 
szerepvállalás és önkéntesség uniós szintű 
lehetőségeinek előmozdítása révén.

részvétel kultúrájának előmozdítása, 
beleértve új demokratikus eljárások és 
eszközök kifejlesztését is.
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