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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

A Bizottság a következő többéves pénzügyi keretre (MFF) irányuló javaslatában 
hangsúlyozza, hogy folytatni kell a 2007–2013-as időszakra szóló „Európa a polgárokért” 
programot. Első szakaszában a program bebizonyította, hogy növelni kell a polgárok 
ismereteit az EU történelmére és eredetére vonatkozóan, és fokozni kell az EU-projekttel 
kapcsolatos tájékozottságukat. Az Európai Unióról szóló szerződés nagy előrelépést jelent 
afelé, hogy az Unió közelebb kerüljön a polgárokhoz, és hogy fokozódjon az uniós 
szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatos, határokon átnyúló párbeszéd (az újonnan bevezetett 
polgári kezdeményezés e folyamatnak csak egy része). A Bizottság a polgári részvételhez 
szükséges kapacitás megteremtését javasolja. A program a jelenlegi program erősségeinek és 
gyengeségeinek elemzésén fog alapulni. Célja, hogy kielégítse az Unióval kapcsolatos 
kérdésekre vonatkozó még lényegibb viták iránti igényt helyi, regionális és nemzeti szinten, 
továbbá hogy nagyszámú szervezet bevonásával széles körben megszólítsa azon polgárokat, 
akik máskülönben nem törekednének arra, hogy részt vegyenek uniós ügyekben, vagy az 
ilyen ügyekre befolyást gyakoroljanak.

Költségvetés

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló bizottsági 
javaslat jelenlegi árakon számítva 229 millió EUR-t irányoz elő az „Európa a polgárokért” 
program javára, szemben a jelenlegi többéves pénzügyi keretben szereplő 215 millió EUR-
val. Az előadó úgy látja, hogy (igazodva az éves inflációhoz) ez az a minimális összeg, amely 
ahhoz szükséges, hogy olyan fontos célokat támogassunk, mint az európai polgárság és 
történelmi emlékezet, és ideális esetben a költségvetést 5-10%-kal kellene növelni. Az előadó 
úgy véli, hogy a források felosztását a három ág között bele kell foglalni a következő 
jogalkotási javaslat szövegébe. A program nagyobb rugalmasságának biztosítása és annak 
garantálása érdekében, hogy hozzáférhetőbb legyen a polgárok kisebb csoportjai számára, 
megfelelő hivatkozásokat és biztosítékokat kell beilleszteni.

Célkitűzések

A program célja a történelmi emlékezet erősítése és az uniós szintű polgári részvételi 
kapacitás növelése. A program konkrétabban bizonyos egyedi célkitűzéseket fogalmaz meg, 
amelyeket transznacionális szintű vagy egyértelmű európai dimenzióval rendelkező fellépések 
révén hajtanak végre:

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

 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.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) rámutat, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a 
jogalkotó hatóság számára, és nem 
rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretet megállapító rendeletre irányuló 
javaslatról megállapodás nem születik;

Indokolás

Azon elvnek megfelelően, hogy „amíg nem születik döntés minden területen, addig semmi 
sincs eldöntve”, a tematikus jogalapokban szereplő számadatok nem tekinthetők véglegesnek 
addig, amíg tartanak a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások.

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1b) emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó
Európáért” című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; megismétli, hogy 
elegendő kiegészítő forrást kell biztosítani 
a következő többéves pénzügyi keretben 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja 
meglévő politikai prioritásait és a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott új 
feladatait, valamint hogy előre nem 
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látható események esetén válaszlépéseket 
tudjon tenni; felszólítja a Tanácsot, hogy 
amennyiben nem osztja ezt a 
megközelítést, határozza meg 
egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott; rámutat arra, hogy még 
ha legalább 5%-kal emelkedne is a 2013-
as szinthez képest a következő többéves 
pénzügyi keret forrásainak szintje, ez csak 
korlátozott mértékben járulna hozzá az 
elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, 
illetve a közösségi szolidaritás elvéhez;
__________________________________
1Elfogadott szövegek: P7_TA(2011)0266.

Indokolás

Amennyiben a Tanács csökkenti a többéves pénzügyi keret összegeit, az EP nyomatékosan 
kéri, hogy – bizonyított hozzáadott értékük ellenére – határozzon meg „negatív prioritásokat” 
és olyan új feladatokat, amelyeket az Uniónak a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 
követően teljesítenie kell.

Módosítás 3

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 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. A 
programhoz való hozzáférést különösen a 
kis és közepes projektek számára kell 
biztosítani, és nem indokolt kizárólag a 
nagy projektekre korlátozni a nagyobb 
rugalmasság és annak biztosítása 
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érdekében, hogy az uniós polgárok jobban 
hozzáférhessenek a programhoz. Külön 
gondot kell fordítani annak biztosítására, 
hogy egyszerűbbé váljanak az
adminisztratív és pénzügyi eljárások.

Indokolás

A módosítás célja, hogy javuljon a program rugalmassága és hozzáférhetősége az európai 
polgárok és a polgárok csoportjai számára, továbbá hogy egyszerűsödjenek az adminisztratív 
terhek.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E rendelet a program teljes 
időtartamára olyan pénzügyi keretösszeget 
határoz meg, amely az éves költségvetési 
eljárás során a költségvetési kérdésekben 
történő együttműködésről, valamint a 
költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 201Y. YY. XX-
i, az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között létrejött intézményközi 
megállapodás [17.] pontja értelmében 
elsődleges hivatkozási alapot jelent a 
költségvetési hatóság számára.

(12) E rendelet a program teljes 
időtartamára olyan indikatív pénzügyi 
keretösszeget határoz meg, amely az éves 
költségvetési eljárás során a költségvetési 
kérdésekben történő együttműködésről, 
valamint a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 201Y. YY. XX-
i, az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között létrejött intézményközi 
megállapodás [17.] pontja értelmében 
pénzügyi hivatkozási alapot jelent a 
költségvetési hatóság számára.

Indokolás

A módosítás összehangolja a preambulumbekezdést az 12. cikk (1) bekezdésével.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az uniós politikai menetrend 
alakításában való részvétel megvalósítása 
érdekében előnyben részesülnek a jelentős 

(16) Az uniós politikai menetrend 
alakításában való részvétel megvalósítása 
érdekében előnyben részesülnek a jelentős 
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hatással bíró, különösen az uniós 
politikákhoz közvetlenül kapcsolódó 
projektekhez nyújtott támogatások. 
Ezenfelül, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvét követve 
átalányösszegek, átalányfinanszírozás és 
egységköltségek alkalmazásával tovább 
kell egyszerűsíteni a program 
végrehajtását.

hatással bíró, különösen az uniós 
politikákhoz közvetlenül kapcsolódó 
projektekhez nyújtott támogatások a 
projekt vagy a költségvetés 
nagyságrendjének sérelme nélkül.
Ezenfelül, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvét követve 
átalányösszegek, átalányfinanszírozás és 
egységköltségek alkalmazásával tovább 
kell egyszerűsíteni a program 
végrehajtását.

Indokolás

A projekt nagyságrendje vagy a kedvezményezett nem lehet döntő tényező a támogatások 
odaítélése szempontjából, a döntő tényezőnek az európai polgárság előmozdítására gyakorolt 
hatásnak kell lennie.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programot a következő két ág 
alkotja: (a) „Történelmi emlékezet és 
európai polgárság” (b) „Demokratikus 
szerepvállalás és polgári részvétel”.      A 
két ágat a projektek eredményeinek 
elemzését, terjesztését és hasznosítását 
célzó horizontális tevékenységek 
(„valorizációs” tevékenységek) egészítik 
ki.

(1) A programot a következő két ág 
alkotja: (a) „Történelmi emlékezet és 
európai polgárság” (b) „Demokratikus 
szerepvállalás és polgári részvétel”.       A 
két ágat a projektek eredményeinek 
elemzését, terjesztését és hasznosítását 
célzó horizontális tevékenységek egészítik 
ki. 

Indokolás

A „valorisation” kifejezés az angol nyelvben nem érthető.
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Módosítás 7

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 méretük sérelme nélkül, 
ugyanakkor külön figyelmet fordítva a 
fiatalabb generációra az európai 
integráció 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.

Indokolás

A programot nem helyénvaló csak nagy projektekre vagy nagy egyesületekre korlátozni. A 
fiatalokra különös figyelmet kell fordítani.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program végrehajtására biztosított 
pénzügyi keretösszeg 229 millió EUR.

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között létrejött, a költségvetési 
kérdésekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, …/…-i 
intézményközi megállapodás [ 17] 
pontjában foglaltak értelmében a program 
végrehajtására biztosított pénzügyi 
referenciaösszeg 229 millió EUR. Az éves 
előirányzatokat a költségvetési hatóság 
hagyja jóvá.

Indokolás

A költségvetési hatóság szerepének hangsúlyozása.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az évente rendelkezésre álló 
előirányzatokat a költségvetési hatóság 
engedélyezi a 2014 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretet megállapító tanácsi rendelet és az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között a költségvetési 
kérdésekben történő együttműködésről és 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló .../... 
intézményközi megállapodás 
rendelkezéseinek sérelme nélkül.
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