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MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel– és Igazságügyi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai konstrukció és fejlődés 
fontos szerepet tölt be a válság áthidalása 
és Európának egy fenntartható fejlődési 
pályára való állításában, vagyis az immár 
több mint 50 éves tapasztalatra és közös 
erőfeszítésre építő tapasztalatot, 
együttműködési készséget, nemzeteken és 
országokon átnyúló együttműködést, 
közös tehermegosztást, a gyengébbek 
fejlettebbek által történő segítését jelenti. 
Mindezek több más ténnyel és érzéssel 
kiegészítve alakítják azt az európai 
szellemiséget, amely a gazdasági és 
társadalmi együttműködésen túl az 
európai polgár szintjén is az európai 
közösség alapvető mozgatóeleme, ezt a 
szellemiséget pedig erősíteni kell.

Indokolás

Az európai szellemiség mint fogalom megjelenítése az Európa a Polgárokért programban 
kiegészítő impulzust adhat a projektek tervezésének és megvalósításának. Ha jobban 
belegondolunk, a testvérvárosi kapcsolatok, a nemzetközi partnerségben megvalósuló 
projektekben résztvevő személyek a tevékenységek révén éppen ezt a szellemiséget testesítik 
meg: ha nincsenek fizikai határok és megosztjuk egymással az európai térséget, a nemzeti és 
kulturális sokszínűség révén nyitottabbak, elfogadóbbak leszünk, és építhetünk a több mint 50 
éves unió történetére és sikereire.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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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 
összehangolt erőfeszítésekre van szükség. 
Az európai polgári kezdeményezés 
intézménye egyedülálló módon lehetőséget 
kínál a polgárok számára, hogy közvetlenül 
részt vegyenek az uniós jogszabályok 
alakításában3.

(4) Ahhoz, hogy Európát közelebb hozzuk 
polgáraihoz, és lehetővé tegyük számukra, 
hogy teljes mértékben részt vegyenek 
ebben a folyamatban, a jobb megértés és 
egymás jobb megismerése révén erősítve a 
közös polgárság érzését, transznacionális 
és uniós szintű tevékenységek révén 
megvalósított számos intézkedésre és 
összehangolt erőfeszítésekre van szükség. 
Az európai polgári kezdeményezés 
intézménye egyedülálló módon lehetőséget 
kínál a polgárok számára, hogy közvetlenül 
részt vegyenek a szakpolitikák és az uniós 
jogszabályok alakításában.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A projektek témáit, azok helyi és 
regionális kontextusba való 
beágyazottságát, valamint az érdekeltek 
körének összetételét illetően jelentős 
szinergiáknak kellene létrejönniük más 
uniós programokkal, nevezetesen a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek, az 
oktatás, az ifjúságügy és a kultúra, az 
igazságügy, a nemek közötti egyenlőség és 
a hátrányos megkülönböztetés tilalma, 
valamint a regionális politika területén.

(7) A projektek témáit, azok helyi és 
regionális kontextusba való 
beágyazottságát, valamint az érdekeltek 
körének összetételét illetően jelentős 
szinergiáknak kellene létrejönniük más 
uniós programokkal, nevezetesen a 
foglalkoztatás, a szociális ügyek, az 
oktatás, az ifjúságügy és a kultúra, az 
igazságügy, a nemek közötti egyenlőség és 
a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a 
generációk közötti szolidaritás, valamint a 
regionális politika területén.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az új programnak különböző (8) Az új programnak különböző 
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intézkedések széles körét kell felölelnie, és 
annak érdekében, hogy a közélet 
valamennyi területén aktív részvételre 
sarkalljon, magában kell foglalnia többek 
között a polgárok számára szervezett 
találkozókat, a polgári ügyeket érintő 
kapcsolattartást és az ezekről folytatott 
vitákat, uniós szintű rendezvényeket, az 
európai történelem meghatározó 
pillanatairól való reflexiót célzó 
kezdeményezéseket, az uniós 
intézményekkel és működésükkel 
kapcsolatos ismeretek elmélyítésére 
irányuló kezdeményezéseket, valamint 
európai politikai kérdésekről folytatott 
vitákat.

intézkedések széles körét kell felölelnie, és 
annak érdekében, hogy a közélet 
valamennyi területén aktív részvételre 
sarkalljon, magában kell foglalnia többek 
között a polgárok számára szervezett 
találkozókat, a polgári ügyeket érintő 
kapcsolattartást és az ezekről folytatott 
vitákat, uniós szintű rendezvényeket, az 
európai történelem meghatározó 
pillanatairól és Európa jövőjéről való 
reflexiót és azok elemzését, valamint a 
róluk való megemlékezést célzó 
kezdeményezéseket, az uniós 
intézményekkel és működésükkel 
kapcsolatos ismeretek elmélyítésére 
irányuló kezdeményezéseket, valamint 
európai politikai kérdésekről folytatott 
vitákat.

Módosítás 5

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 
multikulturalitásra és 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.

Módosítás 6

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 
hatással bíró, különösen az uniós 
politikákhoz közvetlenül kapcsolódó 

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

politikákhoz közvetlenül kapcsolódó 
projektekhez nyújtott támogatások is. 
Ezenfelül, a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvét követve 
átalányösszegek, átalányfinanszírozás és 
egységköltségek alkalmazásával tovább 
kell egyszerűsíteni a program 
végrehajtását; továbbá minden évben több 
határidőt kell megállapítani az ajánlatok 
befogadására, növelni kell az uniós 
támogatásokból finanszírozott 
projektköltségek arányát és a projektek 
előfinanszírozását, valamint hosszabb és 
rugalmasabb teljesítési határidőket kell 
megállapítani a projektek esetében.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A történelmi emlékezet erősítése és az 
uniós szintű polgári részvételi kapacitás 
növelése.

– A történelmi emlékezet és az európai 
szellemiség erősítése, valamint az uniós 
szintű polgári részvételi kapacitás 
növelése.

Indokolás

A szellemiség fogalom hozzáadása egyúttal azt is jelentheti, hogy egyfajta híd keletkezik a 
múlt és a jelen között. A szellemiség része az emlékezet is, hiszen az európai közösség 
létrejöttében a múlt negatív történései is fontos szerepe játszottak. Fontos a program révén is 
sugallni, hogy az Európai Közösséget egy közös szellemiség is vezérli, az EK számára pedig 
fontos, hogy minél több polgár érezze és vallja ezt a szellemiséget, hiszen ez erőteljesebb 
kohéziót eredményezhet.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a történelmi emlékezet, az Unió 
története, identitás és célok iránti figyelem 

(1) a történelmi emlékezet, a közös 
történelem, identitás és értékek, valamint 
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felkeltése a vita, a reflexió és hálózatépítés 
ösztönzése révén;

az Uniónak a béke, az általa vallott 
értékek, továbbá saját kulturális és nyelvi 
sokféleségének, illetve polgárai jólétének 
előmozdításával kapcsolatos célkitűzése 
iránti figyelem felkeltése a vita és a 
reflexió és a hálózatépítés ösztönzése és 
Európa-szerte az emberek összehozása 
révén, hogy megoszthassák és 
kicserélhessék egymással tapasztalataikat 
és tanulhassanak a történelemből, 
továbbá megvitathassák Európa jövőjét;

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Külön figyelmet kell fordítani a 
romákra és a többi kisebbségre az EU-
ban, megkönnyítve számukra a teljes jogú 
uniós polgárként való integrálódást.

Módosítás 10

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

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, identitása, szellemisége és célok 
iránti figyelem felkeltése a vita, a reflexió 
és hálózatépítés ösztönzése révén;

Indokolás

A szellemiség fogalom hozzáadása egyúttal azt is jelentheti, hogy egyfajta híd keletkezik a 
múlt és a jelen között. A szellemiség része az emlékezet is, hiszen az európai közösség 
létrejöttében a múlt negatív történései is fontos szerepe játszottak. Fontos a program révén is 
sugallni, hogy az Európai Közösséget egy közös szellemiség is vezérli, az EK számára pedig 
fontos, hogy minél több polgár érezze és vallja ezt a szellemiséget, hiszen ez erőteljesebb 
kohéziót eredményezhet.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „Történelmi emlékezet és európai 
polgárság”

a) „Az európai történelmi emlékezet 
előmozdítása és az európai azonosságtudat 
és szellemiség kialakítása”

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A két ágat a projektek eredményeinek 
elemzését, terjesztését és hasznosítását 
célzó horizontális tevékenységek 
(„valorizációs” tevékenységek) egészítik 
ki.

A két ágat a projektek eredményeinek 
elemzését, terjesztését és hasznosítását 
célzó horizontális tevékenységek 
(„terjesztési és sokszorozást biztosító” 
tevékenységek) egészítik ki.

Indokolás

A projektek egyes eredményei terjeszthetők, más eredményeit viszont jellegükből adódóan 
sokszorozni (ismételten, sokszorosan használni) lehet.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Célkitűzéseinek elérése érdekében a 
program többek között az alábbi 
intézkedéstípusokat támogatja, amelyek 
végrehajtása transznacionális szinten 
történik vagy egyértelmű európai 
dimenzióval bír:

(2) Célkitűzéseinek elérése érdekében a 
program többek között (de nem 
kizárólagosan) az alábbi 
intézkedéstípusokat támogatja, amelyek 
végrehajtása transznacionális szinten 
történik vagy egyértelmű európai 
dimenzióval bír:
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Indokolás

A nem kizárólagos jelleg megemlítése azt jelenti, hogy a lista nem zárt.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Transznacionális partnerségek és 
hálózatok létrehozása és működtetése

– Határon átnyúló, nemzetközi 
együttműködési kapcsolatok és hálózatok 
létrehozása és működtetése

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Általános európai érdekű szervezetek 
támogatása

– Európai érdekű szervezetek támogatása

Módosítás 16

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

A polgársággal kapcsolatos ügyekről –
például közösségépítés – folytatott viták 
IKT és/vagy a közösségi média 
alkalmazásával

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 6 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az európai történelem meghatározó 
pillanataival kapcsolatos 
viták/tanulmányok, illetve intézkedések, 
különösen a nácizmus és a sztálinizmus
idején elkövetett bűncselekmények 
emlékének élénken tartása céljából

– Az európai történelem meghatározó 
pillanataival kapcsolatos 
viták/tanulmányok, illetve intézkedések, 
különösen a totalitárius kormányzatok
idején elkövetett bűncselekmények 
emlékének élénken tartása céljából

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 7 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Reflexió/vita a közös értékekről – Reflexió/vita a közös európai értékekről, 
identitásról, jövőről és szellemiségről

Indokolás

Összhangban a szellemiség fogalmát beillesztő többi cikkel, ami az európai építkezés egyik 
legfontosabb építőköve.

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 ismeretek 
bővítésére irányuló kezdeményezések

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

A támogatott kezdeményezések 
eredményeit terjesztő, hasznosító és 
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intézkedések sokszorozásukat elmozdító intézkedések

Indokolás

Az eredmények értékesítése mellett fontos egy-egy projekt tervezésében és végrehajtásában 
azt is figyelembe venni, hogy a megszületett eredmények miként sokszorozhatók a jövőben, 
ezzel hozzájárulva egy dinamikusabb fejlődéshez. Ha például egy projekt eredménye egy 
tanulmány, és a tanulmány megszületéséhez esetleg kidolgozott új módszertan sokszorosan 
alkalmazható lehet más projektekben is. A módszertan tehát ugyanolyan fontos lehet, mint az 
eredmény, mivel azt többször fel lehet használni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 11 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A programhoz kapcsolódó tagállami
tájékoztatási/tanácsadó struktúrák 
támogatása

– A programhoz kapcsolódó tagállami 
szintű népszerűsítés és tanácsadás, 
valamint az ehhez szükséges intézményi 
struktúra biztosítása

Indokolás

Hangsúly nem magán az intézményi struktúrán, hanem a népszerűsítésen és tanácsadáson kell 
legyen, amihez szükséges az intézményi struktúra is.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzési szerződések olyan 
szolgáltatások beszerzésére terjednek ki, 
mint például programok szervezése,
tanulmányok és kutatások, tájékoztatási és 
terjesztési eszközök, ellenőrzés és 
értékelés.

(2) A közbeszerzési szerződések olyan 
szolgáltatások beszerzésére terjednek ki, 
amelyek rendezvények, tanulmányok és 
kutatások, tájékoztatási és terjesztési 
eszközök, valamint ellenőrzési és 
értékelési tevékenységek közvetlen 
megvalósítását eredményezik.

Indokolás

Mivel a program szó ebben a határozatban magára az Európa a Polgárokért programra 
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vonatkozhat, a szóhasználat zavart okozhat. Továbbá fontos aláhúzni, hogy abban az esetben 
alkalmazandó a közbeszerzés, amikor a program szintjén kerül sor eseményekre (közvetlen 
szó).

Módosítás 23

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 integráció, a közös 
emlékezet, az európai értékek és identitás
népszerűsítését végző valamennyi érdekelt 
fél részt vehet, függetlenül azok 
taglétszámától vagy költségvetésük 
méretétől, 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.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeres párbeszédet folytat 
a program kedvezményezettjeivel, az 
érdekelt felekkel és az érintett 
szakértőkkel.

A Bizottság rendszeres, helyszíni és online
párbeszédet folytat a program 
kedvezményezettjeivel, az érdekelt 
felekkel és az érintett szakértőkkel.

Indokolás

Konszolidálódjon és teret nyerjen az online konzultációs forma is. Bár létezett eddig is ez a 
konzultációs forma, érdemes ezt hangsúlyosabban megjeleníteni a szabályozásban.
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Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konzultációk során elhangzott 
javaslatokat a Bizottság figyelembe veszi 
az éves munkaprogramok kidolgozásánál.

Indokolás

A rendelet arra ösztönzi a Bizottságot, hogy még a program lezajlása közben az éves 
munkaprogramokat évről évre jobbá tegye.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik a program és az 
Uniós fellépés egyéb területein –
különösen az oktatás, a szakképzés, a 
kultúra, a sport, az alapvető jogok és 
szabadságok, a társadalmi befogadás, a 
nemek közötti egyenlőség, a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
kutatás és az innováció, a bővítési politika 
és az Unió külügyi tevékenysége területén 
– alkalmazott eszközök közötti 
koherenciáról és kiegészítő jellegről.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
program és az Uniós fellépés egyéb 
területein – különösen az oktatás, a 
szakképzés, a kultúra, a sport, az alapvető 
jogok és szabadságok, a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség, a 
generációk közötti szolidaritás, az 
önkéntes munka, a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
kutatás és az innováció, a szomszédsági és 
a bővítési politika és az Unió külügyi 
tevékenysége területén – alkalmazott 
eszközök között koherencia és kiegészítő 
jelleg érvényesüljön.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont – 1 ág – alcím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Történelmi emlékezet és európai 1. Történelmi emlékezet, európai polgárság
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polgárság és szellemiség

Indokolás

Összhangban a 3. cikk első bekezdésével.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 ág – 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 
az európai történelemről, valamint a 
kulturális és nyelvi sokféleségről és 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 különösen a 
fiatalabb generáció megszólítására törekvő, 
a múlt lezárásának és a jövő építésének 
eszközeként a toleranciát, a kultúrák 
közötti párbeszéd révén pedig a kölcsönös
megértést és a megbékélést ösztönző 
intézkedések.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 ág – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sok még a tennivaló a nők politikai és 
gazdasági döntéshozatalba történő 
fokozott bevonása terén. A nőknek jobban 

Sok még a tennivaló a politikai és 
gazdasági döntéshozatal nagyobb mértékű 
megnyitása terén a nők és a kiszolgáltatott 



AD\915612HU.doc 15/20 PE494.830v02-00

HU

kell hallatniuk a hangjukat és 
véleményüket figyelembe kell venniük 
azoknak, akik emberek életét befolyásoló 
döntéseket hozzák.

helyzetben levők előtt. Jobban kell 
hallatniuk a hangjukat, és véleményüket 
figyelembe kell venniük azoknak, akik 
emberek életét befolyásoló döntéseket 
hozzák.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 ág – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mivel a kisebbségek teljes körű 
integrálása az EU állandó célja, 
konstruktívabb megközelítést kell 
alkalmazni politikai és polgári 
szerepvállalásuk ösztönzésére.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont – horizontális intézkedés – alcím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

HORIZONTÁLIS INTÉZKEDÉS: 
Valorizáció

HORIZONTÁLIS INTÉZKEDÉS: 
Eredmények terjesztése és sokszorozása

Indokolás

Tekintettel arra, hogy horizontális, vagyis adott esetekben elvontabbnak tűnő intézkedésről 
van szó, fontos, hogy már megnevezése révén érthetővé váljon ennek lényege. Továbbá nem 
csak maguk az eredmények terjesztendők; hatásuk és az általuk létrehozott hozzáadott érték 
ismételten, és adott esetekben akár más ágazatokban is alkalmazhatók; a „sokszorozás” szó 
beillesztése az ilyen irányú gondolkodást hangsúlyozza. Például amennyiben egy projekt 
eredményei között valamilyen új módszertan kidolgozása is szerepel, ez többszörösen 
alkalmazható más későbbi projektekben is. 

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – horizontális intézkedés – 3 bekezdés
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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, helyi és 
regionális szinten az érdekelt felek, köztük 
a hatóságok tapasztalatainak 
összegyűjtését, valamint új készségek –
többek között a szociális média vagy
képzés révén történő – fejlesztését. Utóbbi 
magában foglalhatja szakértők cseréjét, 
oktatók képzését, valamint például a 
programból finanszírozott 
szervezetek/projektek adatbázisának 
létrehozását.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont – 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 uniós 
politikához vagy a polgárok által 
rendkívül fontosnak tartott kérdésekhez
kapcsolódó projektek az uniós politikai 
menetrend alakításában való részvétel 
megvalósítása érdekében.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programot, illetve a fellépések nagy 
részét egy végrehajtó ügynökség 
központilag irányíthatja.

A programot, illetve a fellépések nagy 
részét egy végrehajtó ügynökség 
központilag irányítja.
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Indokolás

A rendelet határozza meg azt, milyen típusú intézmény koordinálja a programot.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program teljes igazgatási költségeinek az 
adott programban előírt feladatokkal 
arányosnak kell lenniük.

A program teljes igazgatási költségeinek az 
adott programban előírt feladatokkal 
arányosnak kell lenniük, és nem 
haladhatják meg a program teljes 
költségvetésének 12%-át.

Indokolás

A felső arányszint meghatározása rendelet szintjén üzenetjellegű is és azt segíti elő, hogy 
visszaszoruljanak az európai túlbürokratizálásra vonatkozó visszhangok.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság tájékoztató, publikációs és 
információterjesztési tevékenységeket is 
végezhet, ezáltal biztosítva a program által 
támogatott tevékenységek széles körű 
ismertségét és jelentős hatását.

A Bizottság tájékoztató, publikációs és 
információterjesztési tevékenységeket is 
végez, ezáltal biztosítva a program által 
támogatott tevékenységek széles körű 
ismertségét és jelentős hatását. Ez 
hangsúlyozza a tagállami szintű, valamint 
az EU összes hivatalos nyelvén történő 
tájékoztatást és népszerűsítést.

Indokolás

Bár projekt-végrehajtási szinten az angol, francia és német munkanyelvek dominálnak, mivel 
a program éppen az európai polgárságról szól, ezért ösztönöznie kell a 23 (2013-tól 24) 
hivatalos nyelven történő kommunikációt, ami az EU egyik alapelve.

Módosítás 37
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 1 konkrét célkitűzés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A történelmi emlékezet, a közös 
történelem, identitás és értékek, valamint 
az Uniónak a béke, az általa vallott 
értékek, továbbá saját kulturális és nyelvi 
sokféleségének, illetve polgárai jólétének 
előmozdításával kapcsolatos célkitűzése 
iránti figyelem felkeltése vita, reflexió és 
hálózatépítés ösztönzése és Európa-szerte 
az emberek összehozása révén, hogy 
megoszthassák és kicserélhessék 
egymással tapasztalataikat és 
tanulhassanak a történelemből, továbbá 
megvitathassák Európa jövőjét.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont – 2 konkrét célkitűzés – táblázat – 6 a sor (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2004-ben, 2007-ben, 
illetve 2013-ban 
csatlakozott 
tagállamokból származó 
konzorciumvezetők 
aránya

n. a. Globálisan legalább 35%.

Indokolás

A közösségi programok szintjén hangsúlyt kell arra fektetni, hogy a projektek koordinációja 
ne csak a régi 15 tagállam szintjén történjen, hanem ezen a területen is egy reális elterjedés 
valósuljon meg, vagyis a 13 új tagállamban is fejlődjön a nemzetközi partnerségben 
megvalósuló projektek menedzsmentjének kultúrája és tapasztalata, ezzel is elősegítve a valós 
európai integrációt.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont – horizontális intézkedés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

HORIZONTÁLIS INTÉZKEDÉS: eredmények terjesztése és sokszorozása
Eredménymutatók Legutóbbi ismert 

eredmény
Középtávú cél (eredmény)

Indokolás

A Bizottság határozzon meg eredménymutatókat az általa javasolt horizontális intézkedésekre 
is.
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