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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények
A „Jogok és polgárság” program a finanszírozási mechanizmusok egyszerűsítését és 
ésszerűsítését célozza. Három jelenlegi program, a Daphne III, a PROGRESS program nemek 
közötti egyenlőséget érintő fellépései és a megkülönböztetés elleni küzdelemre vonatkozó 
szakasza, valamint az „Alapvető jogok és polgárság” program helyébe lép. Az új program arra 
összpontosít, hogy előmozdítsa az európai polgárságból származó jogokat, a 
megkülönböztetésmentesség és a nemek közötti egyenlőség elvét, a gyermekek jogainak 
tiszteletben tartását, az adatvédelmet, a fogyasztók jogait és az üzleti érdekeket. Az alap 
kezelését ezentúl a Jogérvényesülési Főigazgatóság végzi, de reméljük, hogy a 
Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóságánál szerzett 
tapasztalat és szaktudás nem vész el. 

Módszertan
Az Európai Parlamenten belül az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság az 
illetékes. Ugyanakkor mivel az új alap számos különböző finanszírozási eszközből áll össze, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság bizonyos 
területeken társkompetenciával rendelkezik, egyes kisebb területeken pedig maga a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság az illetékes. Ez a felelősségmegosztás bizonyos mértékű 
bonyolultságot eredményez, ezért az illetékes bizottság előadója és a társbizottságok 
véleményeinek előadói úgy döntöttek, hogy – amennyire a lehetőségek engedik – közös 
módosításokat terjesztenek elő azokkal a területekkel kapcsolatban, amelyekben közös a 
felelősségük. Ez egyben azt jelenti, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nem 
terjeszthet elő módosítást valamely másik bizottság felelősségi körébe tartozó egyes 
preambulumbekezdések és cikkek kapcsán: a végrehajtási aktusok helyett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat javasló módosításokat ezért az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság terjeszti majd elő, nem pedig ez a vélemény.

Kulcsfontosságú elemek
a) Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal közösen előterjesztett 
módosítások:

 Hatály: Célunk, hogy a „polgárság” kifejezést tágabb értelemben használjuk, azaz a 
csupán a nemzetiség alapján történő meghatározás helyett a társadalom aktív tagjaira 
alkalmazzuk. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a program által finanszírozott 
egyes – például épp a befogadást célzó – tevékenységekből véletlenszerűen 
kimaradnak a munkaerő egyes tagjai. Ezt célozzák az (5) premabulumbekezdéshez és 
a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjához fűzött módosítások. 

 Finanszírozás: Ugyan nem terjesztünk elő módosítást az összegek megváltoztatására, 
az érintett felek részéről egyértelmű az igény arra, hogy a program finanszírozását 
fenn kell tartani, vagy esetleg emelni kell. Az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság véleményében kimondja, hogy „aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
„szélsőséges tendenciák” fokozódásával sérülhet az alapvető emberi jogok 
érvényesítése, ezért fontos, hogy a helyzet javításán munkálkodó csoportok számára 
megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre”. Az eszköz szempontjából fontos 
egyéb kérdések (például a gyermekjogok és az adatvédelem) az elkövetkezendő 
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években valószínűleg még nagyobb jelentőséggel fognak bírni. Ezt a kérdést célozza 
az új (12a) preambulumbekezdés. 

 A pénzeszközök elosztása: Fontosnak éreztük annak biztosítását, hogy a 
pénzeszközök a program valamennyi alkotóeleme között egyenletesen legyenek 
elosztva annak érdekében, hogy az éves programozás során ne kerüljön hátrányba 
egyetlen konkrét elem vagy földrajzi dimenzió sem (az új (13c) és (13d) 
preambulumbekezdés). A (13a), (13b) és (13c) preambulumbekezdések elismerik 
továbbá az érintett hálózatok jelentőségét és a kisebb méretű, de fontos projektekhez 
való hozzáférés szükségességét.

 A fogyasztók jogai: Úgy érezzük, hogy a kérdéskör kezelésére nem ez a megfelelő 
eszköz, az inkább a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz tartozó 
fogyasztóvédelmi programba illeszkedik. Az előadó ennek ellenére a 4. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjához előterjesztett egy „tartalék” módosítást a mozgás 
szabadságára vonatkozóan arra az esetre, ha a másik programba való beillesztés nem 
lehetséges.

b) A Foglalkoztatási és Szociális Bizottsághoz tartozó kérdések: 
 A munkahely fontos helyszín az esélyegyenlőséggel, valamint a megkülönböztetés 

kezelésével és leküzdésével kapcsolatos kérdések szempontjából. Fontos szerep jut a 
szociális partnereknek: ezt tükrözik az előadónak az 5. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjához, valamint az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjához fűzött módosításai, és ez 
az egyetlen pont, ahol kizárólagos hatáskört élvezünk.

 Az adatvédelem jelentősége szintén egyre nő a bizottságunk számára fontos 
kérdésekben, ezért terjesztettük elő a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjához fűzött 
módosítást.

 Az önkéntes munkavállalás fontos kérdés a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
számára, ezért az előadó a (3) preambulumbekezdésben és az 5. cikk (2) bekezdésének 
b) pontjában utal az önkéntesek csoportjára.

 Régióközi és határokon átnyúló együttműködés: az 5. cikk (2) bekezdésének d) 
pontjában a régióközi és határokon átnyúló megfigyelőállomásokkal kapcsolatban 
átvettük a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak a társadalmi változás és innováció 
programra történő utalását. Az előadó ezenkívül a 10. cikk (1) bekezdésébe és a (18) 
preambulumbekezdésbe beillesztett egy kereszthivatkozást a társadalmi változás és 
innováció programra vonatkozóan példaként arra, hogy hol lehet szinergiákat találni. 
A foglalkoztatási és társadalmi dimenzióhoz kapcsolódó szinergiák kérdése 
tükröződik még az új (9a) preambulumbekezdésben, valamint a (10) 
preambulumbekezdéshez fűzött módosításban.

Az új program célja, hogy építsen az elődei által elért fejleményekre. Erőteljes eszköznek kell 
bizonyulnia a hátrányos megkülönböztetés leküzdésében és a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításában: a civil társadalom bebizonyította, hogy lelkesen támogatja a társadalmi 
befogadást, de ehhez szüksége van a megfelelő erőforrásokra. A vélemény előadója reméli, 
hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság határozottan támogatja majd az ügyet.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
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Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS
A TANÁCS RENDELETE a 2014–2020-
as időszakra a Jogok és polgárság program 
létrehozásáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE a 2014–2020-
as időszakra az Egyenlőség, jogok és 
polgárság program létrehozásáról

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból 
származó alábbi jogaikat: az Unión belüli 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jog, passzív és aktív választójog az európai 
parlamenti és helyhatósági választásokon, a 
konzuli védelemhez való jog, valamint az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciós 
jog. Elő kell segíteni, hogy a polgárok 
szívesen éljenek, utazzanak vagy 
dolgozzanak egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén.

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból 
származó alábbi jogaikat: az Unión belüli 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jog, passzív és aktív választójog az európai 
parlamenti és helyhatósági választásokon, a 
konzuli védelemhez való jog, valamint az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciós 
jog. Elő kell segíteni, hogy a polgárok 
szívesen éljenek, utazzanak, dolgozzanak, 
tanuljanak vagy vállaljanak önkéntes 
munkát egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok számára közös értékeket 
jelent a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés tilalma, valamint a 
nemek közötti egyenlőség. A
megkülönböztetés valamennyi formájának 
leküzdése már létező célkitűzés, amelynek
megvalósítása a finanszírozás elosztását is
magába foglaló összehangolt fellépést 
igényel.

(5) Az EUSZ 2. és 3. cikke, az EUMSZ 8., 
10. és 19. cikke, valamint a Charta 21. 
cikke értelmében az Uniónak határozottan 
fel kell lépnie annak érdekében, hogy 
felvegye a harcot a hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi formája, 
nevezetesen a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, anyanyelven, nemzetiségen 
vagy nemzeti kisebbséghez való 
tartozáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés
ellen, valamint biztosítania kell a nemek 
közötti egyenlőséget, illetve a 
fogyatékossággal élők jogainak védelmét, 
amely utóbbi az Uniónak az ENSZ 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezményéhez történő 
csatlakozásából eredő kötelezettség. Az 
egyenlőség általános érvényesítése és a 
befogadó társadalom kiépítése a
megkülönböztetés, az intolerancia és a 
gyűlölet valamennyi formájának leküzdése
révén, a toleráns és befogadó 
munkahelyek előmozdítása, valamint 
annak felismerése, hogy mindenkinek 
joga van a tisztességes bánásmódhoz a 
munkahelyen és általában a 
társadalomban, már létező célkitűzések, 
amelyek megvalósítása a megfelelő
finanszírozás elosztását is magában foglaló 
összehangolt fellépést igényel.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az EUMSZ 9. cikkének megfelelően 
elő kell mozdítani a magas 
foglalkoztatottsági szint elérését, a 
megfelelő szociális védelem garantálását, 
valamint a társadalmi kirekesztés elleni 
harcot. A szóban forgó program keretébe 
tartozó fellépéseknek ezért támogatniuk 
kell a szegénység, a társadalmi kirekesztés 
és a munkaerőpiacról történő kiszorulás 
elleni harc, valamint az egyenlőség 
előmozdítása és a megkülönböztetés 
valamennyi formája elleni harc közötti 
szinergiákat.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európa 2020 programról szóló 
bizottsági közlemény meghatározza az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiáját. A személyek 
jogainak Unión belüli támogatása és 
előmozdítása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek leküzdése, valamint az 
uniós polgárság előmozdítása 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégián 
belüli konkrét célkitűzések és kiemelt 
kezdeményezések támogatásához.

(10) Az Európa 2020 programról szóló 
bizottsági közlemény meghatározza az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiáját. A személyek 
jogainak Unión belüli támogatása és 
előmozdítása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek leküzdése – különösen a 
munkaerőpiacon, az egyenlő bánásmód 
elvének megvalósítása érdekében –, 
valamint az uniós polgárság előmozdítása 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégián 
belüli konkrét célkitűzések és kiemelt 
kezdeményezések támogatásához.

Or. en



PE491.177v01-00 8/14 PA\904708HU.doc

HU

Módosítás6

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Nem szabad, hogy a finanszírozási 
rendszer ésszerűsítése és egyszerűsítése a 
korábbi, 2007–2013-as programok 
számára rendelkezésre álló pénzeszközök 
csökkenéséhez vezessen. Ezenkívül 
gondoskodni kell a pénzeszközöknek a 
program konkrét célkitűzései közötti 
kiegyensúlyozott és igazságos elosztásáról. 
A potenciális pályázók hozzáférésének 
megkönnyítése érdekében egyszerűsíteni 
kell a pályázási eljárásokat és a 
pénzgazdálkodási követelményeket is, 
valamint fel kell számolni az 
adminisztratív terheket. Az ajánlati 
felhívásokat és velük kapcsolatos 
dokumentumokat az Unió valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az európai szintű szervezetek és 
azok hálózatai jelentős mértékben 
hozzájárulnak a szakpolitikák 
fejlődéséhez, és kulcsfontosságú 
szereplőként kell rájuk tekinteni, mivel 
jelentős hatásuk lehet a program 
célkitűzéseinek megvalósítására, és 
ezeknek az éves munkaprogramban 
meghatározott eljárásokkal és 
kritériumokkal összhangban álló 
finanszírozásban kell részesülniük.
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Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A Bizottságnak a fellépések 
kiválasztása során előre meghatározott 
kritériumok alapján kell értékelnie az 
ajánlatokat, biztosítva az uniós szervekkel 
és ügynökségekkel való teljes összhangot, 
a kiegészítő jelleget és a szinergiákat. A 
nemzeti projektek és a kisméretű projektek 
is rendelkezhetnek európai hozzáadott 
értékkel, ezért ezeknek is meg lehet ítélni 
a finanszírozást.

Or. en

Módosítás9

Rendeletre irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13c) A program célkitűzéseihez 
kapcsolódó tevékenységeket folytató 
szervezeteknek – például nem 
kormányzati szervezeteknek –, szerveknek, 
európai szintű hálózatoknak és 
összehangolt szociális szolgáltatásoknak is 
lehetővé kell tenni, hogy cselekvési 
támogatások és működési támogatások 
formájában megfelelő finanszírozásra 
pályázzanak. A finanszírozás 
folyamatosságának biztosítása, valamint 
kiszámíthatóságának és 
megbízhatóságának elősegítése érdekében 
az éves munkaprogramoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a program 
minden egyes konkrét célkitűzése 
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kiegyensúlyozott és igazságos módon 
részesüljön a pénzeszközökből.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13d) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
az igazságos földrajzi eloszlásról, és 
támogatást kell nyújtania azon 
tagállamok számára, amelyekben a 
finanszírozott fellépések száma viszonylag 
alacsony.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az Unió költségvetéséből származó 
pénzeszközök hatékony felhasználása 
érdekében következetességre, kiegészítő 
jelleg elérésére és szinergiákra kell 
törekedni az egymáshoz szorosan 
kapcsolódó szakpolitikai területeket 
támogató finanszírozási programok között, 
különösen a program, valamint a XX-i 
XX/XX/EU rendelettel létrehozott 
Jogérvényesülés program, a XX-i 
XX/XX/EU rendelettel létrehozott Európa 
a polgárokért program és a belügyek, a 
foglalkoztatási és szociális ügyek, az 
egészségügy és fogyasztóvédelem, az 
oktatás, a képzés, az ifjúsági és sportügyek, 
az információs társadalom és a bővítés 
területeire vonatkozó programok –
különösen az előcsatlakozási támogatási 

(18) Az Unió költségvetéséből származó 
pénzeszközök hatékony felhasználása 
érdekében következetességre, kiegészítő 
jelleg elérésére és szinergiákra kell 
törekedni az egymáshoz szorosan 
kapcsolódó szakpolitikai területeket 
támogató finanszírozási programok között, 
különösen a program, valamint a XX-i 
XX/XX/EU rendelettel létrehozott 
Jogérvényesülés program, a XX-i 
XX/XX/EU rendelettel létrehozott Európa 
a polgárokért program, az Európai Unió 
XX-i XX/XX/EU rendelettel létrehozott 
társadalmi változás és innováció 
programja, valamint a belügyek, a 
foglalkoztatási és szociális ügyek, az 
egészségügy és fogyasztóvédelem, az 
oktatás, a képzés, az ifjúsági és sportügyek, 
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eszköz és a közös stratégiai kerethez 
tartozó alapok – között.

az információs társadalom és a bővítés 
területeire vonatkozó programok –
különösen az előcsatlakozási támogatási 
eszköz és a közös stratégiai kerethez 
tartozó alapok – között.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós polgárságból származó jogok 
szélesebb körű gyakorlásához való 
hozzájárulás;

a) az uniós polgárságból vagy az uniós 
jogszabályokból származó jogok szélesebb 
körű gyakorlásához való hozzájárulás;

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének támogatása, ideértve a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a fogyatékkal 
élők és idősek jogainak támogatását is;

b) a többek között a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon,
életkoron vagy szexuális irányultságon
vagy nemi hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetés leküzdésének 
támogatása, ideértve a nemek közötti 
egyenlőség, valamint a fogyatékkal élők és 
idősek jogainak támogatását is, elismerve 
valamennyi ember tisztességes 
bánásmódhoz való jogát; a megfélemlítés, 
zaklatás és intoleráns bánásmód elleni 
harc, különösen a munkahelyeken;

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyes adatok magas szintű 
védelmének biztosításához való 
hozzájárulás;

c) a személyes adatok magas szintű 
védelmének biztosításához való 
hozzájárulás, például a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló XX/XX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet) 81. és 82. cikke 
szerint a munkahelyi környezetben vagy 
társadalombiztosítási céllal történő 
adatfeldolgozás során, valamint a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a 
nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása 
keretében előállított vagy feldolgozott 
adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK 
irányelv módosításáról szóló 2006/24/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
előírt kötelezettségekből eredő 
helyzetekben;

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az uniós fogyasztóvédelmi 
jogszabályokból fakadó jogok 
érvényesítésével és a határokon átnyúló 
ügyleteken révén folytatott belső piaci 
vállalkozás szabadságának támogatásával
annak lehetővé tétele, hogy a fogyasztók és 
a vállalkozások bizalommal 
kereskedhessenek és vásárolhassanak a
belső piacon.

e) annak lehetővé tétele a polgárok 
számára, hogy érvényesíthessék a belső 
piacon történő szabadon mozgásra, 
letelepedésre, munkavállalásra, tanulásra, 
önkéntes munka végzésére és 
vállalkozásra irányuló jogaikat.

Or. en
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a több tagállamot érintő együttműködés 
előmozdítása, valamint valamennyi 
érdekelt fél segítése egymás 
megismerésében és a kölcsönös bizalom 
kiépítésében;

c) a több tagállamot érintő együttműködés 
előmozdítása, valamint valamennyi 
érdekelt fél – többek között a szociális 
partnerek – segítése egymás 
megismerésében és a kölcsönös bizalom 
kiépítésében;

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése, internetes 
vagy egyéb képzési modulok kidolgozása;

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése vagy az 
egyénre szabott munkahelyi képzések,
valamint a valamennyi dolgozó – többek 
között az önkéntesek – számára elérhető
internetes vagy egyéb képzési modulok 
kidolgozása;

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak; szakértői testületek és 
szervezetek, nemzeti, regionális és helyi 

d) a főbb szereplők támogatása az uniós 
jog és politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak; szakértői testületek és 
szervezetek, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok közötti európai szintű 
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hatóságok közötti európai szintű 
hálózatépítés; szakértői hálózatok 
finanszírozása; európai szintű 
megfigyelőállomások finanszírozása.

hálózatépítés; szakértői hálózatok 
finanszírozása; határokon átnyúló és 
régióközi együttműködések, valamint
európai szintű megfigyelőállomások 
finanszírozása.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve következetességet, 
kiegészítő jelleget és szinergiákat biztosít 
más uniós eszközökkel, többek között a
Jogérvényesülés programmal, az Európa a 
polgárokért programmal, valamint a 
belügyek, a foglalkoztatási és szociális 
ügyek, az egészségügy és 
fogyasztóvédelem, az oktatás, a képzés, az 
ifjúsági és sportügyek, az információs 
társadalom és a bővítés területeire 
vonatkozó programokkal, különösen az 
előcsatlakozási támogatási eszközzel és a 
közös stratégiai kerethez tartozó alapokkal.

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve következetességet, 
kiegészítő jelleget és szinergiákat biztosít 
más uniós eszközökkel, többek között a 
Jogérvényesülés programmal, az Európa a 
polgárokért programmal, az Európai Unió 
társadalmi változás és innováció 
programjával, valamint a belügyek, a 
foglalkoztatási és szociális ügyek, az 
egészségügy és fogyasztóvédelem, az 
oktatás, a képzés, az ifjúsági és sportügyek, 
az információs társadalom és a bővítés 
területeire vonatkozó programokkal, 
különösen az előcsatlakozási támogatási 
eszközzel és a közös stratégiai kerethez 
tartozó alapokkal.

Or. en


