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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó támogatja a Jogok és értékek elnevezésű új finanszírozási program célkitűzését, 
vagyis az EU-szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogok és 
értékek védelmét és előmozdítását, többek között társadalmi szervezetek támogatása révén, a 
nyitott, demokratikus és inkluzív társadalmak fenntartása érdekében. E célból a Bizottság 
javasolja két meglévő program, a „Jogok, egyenlőség és polgárság” és az „Európa a 
polgárokért” program összevonását az új programban, valamint azt, hogy az új program a 
Jogérvényesülés programmal együtt képezze részét az uniós költségvetés új Jogérvényesülés, 
Jogok és Értékek Alapjának. Az előadó azonban úgy véli, hogy a bizottsági javaslat 
ambíciószintjének magasabbnak kellett volna lennie. Javasolja mindenekelőtt egy negyedik, a 
demokrácia, az alapvető jogok és a jogállamiság előmozdítására összpontosító ág hozzáadását 
(Uniós értékek ág). Emellett olyan feltételességi mechanizmust javasol, amely biztosítja, hogy 
az erőforrások közvetett kezelése esetén, amennyiben egy kormányzati szerv a 
kedvezményezett, a Bizottság a közvetlen irányítás mellett dönthet, ha alapos okkal 
feltételezi, hogy az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek tekintetében az érintett tagállamban 
fennálló általános hiányosság hatással van vagy hatással lehet az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmére. Javasolja továbbá, hogy az új „Jogok és értékek” programot a költségvetési 
rendelet 110. cikkével összhangban végrehajtó munkaprogramokat felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén fogadják el annak érdekében, hogy a Parlament jobban gyakorolhassa az 
ellenőrzési jogkörét. Az előadó végül tudni szeretné, hogy miért maradtak ki a jelenlegi 
javaslatból a meglévő programok egyes jelentős elemei, például az idegengyűlölet elleni 
küzdelem vagy az önkéntesség uniós szintű előmozdítása. Ezért olyan módosításokat javasol, 
amelyek célja az említett elemek visszahelyezése, és általánosságban a javaslat javítása annak 
érdekében, hogy az hatékonyabbá váljon a jogok és értékek hiteles európai kultúrájának 
kialakítása tekintetében.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A jogállamiság EUSZ 2. cikkében 
rögzített elve az európai demokrácia 
gerincét képezi, és az Európai Unió egyik 
alapvető értéke, amely valamennyi 
tagállam közös alkotmányos 
hagyományaiból ered. A jogállamiság és a 
demokrácia teljes körű tiszteletben tartása 
és előmozdítása alapvető feltétele a 
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polgárok Unióba vetett bizalmának. Az 
Unión belül a jogállamiság tiszteletben 
tartása az alapvető jogok védelmének, 
valamint a Szerződésekből eredő jogok és 
kötelezettségek tiszteletben tartásának is 
előfeltétele.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A jogállamiság tagállami szintű 
végrehajtásának módja kulcsszerepet 
játszik a tagállamok és jogrendszereik 
közti kölcsönös bizalom biztosításában.
Sajnos bizonyos tagállamokban a 
Szerződésekben foglalt értékek és elvek 
megsértését az uniós intézmények által
elfogadott megállapodások súlyos 
megsértése és az uniós jog teljes körű 
végrehajtása előtt álló új akadályok 
súlyosbítják. Az alapvető jogok, a 
demokrácia és a jogállamiság tiszteletben 
tartását helyi, regionális, nemzeti és 
transznacionális szinten előmozdító 
fellépéseket ezért támogatnia kell az 
Uniónak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezeket a jogokat és értékeket 
továbbra is elő kell mozdítani és végre kell
hajtani, osztozniuk kell rajtuk az uniós 
polgároknak és az Unióban tartózkodó 
embereknek, és az európai projektben 
központi szerepet kell számukra 
biztosítani. Ezért az uniós költségvetésben 
létre kell hozni egy új Jogérvényesülés, 
Jogok és Értékek Alapot, amely a Jogok és 

(2) Ezeket a jogokat és értékeket 
továbbra is művelni, védeni kell, és elő kell 
mozdítani az uniós polgárok és az Unióban 
tartózkodó emberek között, és az európai 
projektben központi szerepet kell számukra 
biztosítani. Ezért az uniós költségvetésben 
létre kell hozni egy új Jogérvényesülés, 
Jogok és Értékek Alapot, amely a Jogok és 
értékek programból, valamint a
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értékek programból, valamint a 
Jogérvényesülés programból áll. Amikor az 
európai társadalmak a szélsőségesség, a 
radikalizálódás és a megosztottság 
terheivel szembesülnek, minden korábbinál 
lényegesebb, hogy előmozdítsuk, 
megerősítsük és megvédjük a 
jogérvényesülést, a jogokat és az európai 
értékeket: az emberi jogokat, az emberi 
méltóság tiszteletben tartását, a 
szabadságot, a demokráciát, az 
egyenlőséget, a jogállamiság elvét. Ez 
mélyreható és közvetlen 
következményekkel jár az Unió politikai, 
társadalmi, kulturális, jogi és gazdasági 
életére nézve. A Jogérvényesülés program 
az új alap részeként továbbra is támogatni 
fogja a jog érvényesülésén alapuló uniós 
térség és a határokon átnyúló 
együttműködés továbbfejlesztését. Az új 
alap részeként a Jogok és értékek program 
az 1381/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel8 a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozóan létrehozott Jogok, 
egyenlőség és polgárság programot, 
valamint a 390/2014/EU tanácsi 
rendelettel9 létrehozott Európa a 
polgárokért programot egyesíti majd (a 
továbbiakban: az elődprogramok).

Jogérvényesülés programból áll. Amikor az 
európai társadalmak a szélsőségesség, a 
radikalizálódás, a túlzott populizmus és a 
megosztottság terheivel szembesülnek, 
minden korábbinál lényegesebb, hogy 
előmozdítsuk, megerősítsük és megvédjük 
a jogérvényesülést, a jogokat és az európai 
értékeket: az emberi jogokat, az emberi 
méltóság tiszteletben tartását, a 
szabadságot, a demokráciát, az 
egyenlőséget, a jogállamiság elvét. Az is 
kulcsfontosságú, hogy a különböző 
nézetek képviselői közötti békés, 
demokratikus párbeszéd környezete jöjjön 
létre. Ez mélyreható és közvetlen 
következményekkel jár az Unió politikai, 
társadalmi, kulturális, jogi és gazdasági 
életére nézve. A Jogérvényesülés program 
az új alap részeként továbbra is támogatni 
fogja a jog érvényesülésén alapuló uniós 
térség és a határokon átnyúló 
együttműködés továbbfejlesztését. Az új 
alap részeként a Jogok és értékek program 
az 1381/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel8 a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozóan létrehozott Jogok, 
egyenlőség és polgárság programot, 
valamint a 390/2014/EU tanácsi 
rendelettel9 létrehozott Európa a 
polgárokért programot egyesíti majd (a 
továbbiakban: az elődprogramok) és az 
európai értékek új kihívásaival 
foglalkozik.

_________________ _________________

8Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

8Az Európai Parlament és a Tanács 
1381/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó Jogok, egyenlőség és polgárság 
program létrehozásáról (HL L 354., 
2013.12.28., 62. o.).

9A Tanács 390/2014/EU rendelete (2014. 
április 14.) a 2014 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó „Európa a 
polgárokért” program létrehozásáról 
(HL L 115., 2014.4.17., 3. o.).

9A Tanács 390/2014/EU rendelete (2014. 
április 14.) a 2014 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó „Európa a 
polgárokért” program létrehozásáról 
(HL L 115., 2014.4.17., 3. o.).
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Jogérvényesülés, Jogok és 
Értékek Alap, valamint két mögöttes 
programja elsősorban a közös 
értékeinkhez, jogainkhoz és gazdag 
sokszínűségünkhöz azok fenntartásával és 
élénkítésével hozzájáruló személyekre és 
szervezetekre összpontosít. A végső cél a 
jogokra épülő, egyenlő, inkluzív és 
demokratikus társadalom gazdagítása és 
fenntartása. Ez magában foglal egy élénk
civil társadalmat, az emberek 
demokratikus, civil és társadalmi 
részvételének bátorítását, valamint a közös 
történelmünkön és emlékezetünkön alapuló 
európai társadalom gazdag 
sokszínűségének előmozdítását. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke 
szerint az intézmények a megfelelő 
eszközökkel biztosítják, hogy a polgárok és 
az érdekképviseleti szervezetek az Unió 
bármely tevékenységéről véleményt 
nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan 
megvitathassák.

(3) A Jogérvényesülés, Jogok és 
Értékek Alap, valamint két mögöttes 
programja elsősorban a közös 
értékeinkhez, jogainkhoz és gazdag 
sokszínűségünkhöz azok fenntartásával és 
élénkítésével hozzájáruló személyekre és 
szervezetekre összpontosít. A végső cél a 
jogokra épülő, egyenlő, nyitott, inkluzív és 
demokratikus társadalom gazdagítása és 
fenntartása az élénk, fejlett, ellenálló, 
önellátó és felhatalmazott civil társadalmat
támogató finanszírozási tevékenységek 
segítségével, beleértve a közös értékek 
előmozdítását és védelmét, amelyek 
ösztönzik a békét, az emberek 
demokratikus, civil és társadalmi 
részvételét, valamint ápolják a közös
értékeinken, történelmünkön és 
emlékezetünkön alapuló európai 
társadalom gazdag sokszínűségét. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke 
előírja, hogy az intézmények folytassanak 
nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet a 
civil társadalommal, valamint hogy 
megfelelő eszközökkel biztosítsák, hogy a 
polgárok és az érdekképviseleti 
szervezetek az Unió bármely 
tevékenységéről véleményt 
nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan 
megvitathassák. A Bizottságnak egy civil 
párbeszédben részt vevő csoport 
létrehozásával rendszeres párbeszédet kell 
folytatnia a Jogok és értékek program 
kedvezményezettjeivel és más érdekelt 
felekkel.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Jogok és értékek programnak (a 
továbbiakban: a program) lehetővé kell 
tennie szinergiák kialakítását annak 
érdekében, hogy kezelhetőek legyenek az 
értékek előmozdításával és védelmével 
kapcsolatos közös kihívások, valamint 
elérhető legyen a területtel kapcsolatos 
konkrét eredmények megvalósításához 
szükséges kritikus tömeg. Ezt az 
elődprogramok pozitív tapasztalataira 
építve kívánatos megvalósítani. Mindez 
lehetővé teszi majd a lehetséges szinergiák 
teljes mértékű kiaknázását, hogy 
eredményesebben támogassa az érintett 
szakpolitikai területeket, valamint bővítse
az emberek elérésére rendelkezésre álló 
lehetőségeiket. Ahhoz, hogy hatékony 
legyen, a programnak figyelembe kell 
vennie a különböző szakpolitikák 
sajátosságait, a különböző célcsoportokat 
és azok egyedi szükségleteit, különösen 
testre szabott megközelítések alkalmazása 
révén.

(4) A Jogok és értékek programnak (a 
továbbiakban: program) az értékek 
előmozdításával és védelmével kapcsolatos 
legfontosabb kihívásokkal kell 
foglalkoznia, figyelembe véve, hogy a 
kihívások eltérők lehetnek az Unión belül.
A konkrét hatás biztosítása érdekében a 
programnak az elődprogramok 
tanulságaira kell építenie. Szintén ki kell 
használnia az Unió és más szereplők 
egyéb politikáival és programjaival való 
szinergiáit. Ez növeli eredményességüket 
és hatékonyságukat, és bővíti az emberek 
elérésére rendelkezésre álló lehetőségeiket. 
Ahhoz, hogy hatékony legyen, a 
programnak figyelembe kell vennie a 
különböző szakpolitikák sajátosságait, a 
különböző célcsoportokat és azok egyedi 
szükségleteit, különösen testre szabott 
megközelítések alkalmazása révén.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A jogállamiság EUSZ 2. cikkében 
rögzített elve az európai demokrácia 
gerincét képezi, és az Európai Unió egyik 
alapvető értéke, amely valamennyi 
tagállam közös alkotmányos 
hagyományaiból ered. A jogállamiság és a 
demokrácia teljes körű tiszteletben tartása 
és előmozdítása alapvető feltétele a 
polgárok Unióba vetett bizalmának. Az 
Unión belül a jogállamiság tiszteletben 
tartása az alapvető jogok védelmének, 
valamint a Szerződésekből eredő jogok és 
kötelezettségek tiszteletben tartásának is 
előfeltétele. A jogállamiság tagállami 
szintű végrehajtásának módja 
kulcsszerepet játszik a tagállamok és 
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jogrendszereik közti kölcsönös bizalom 
biztosításában. Az alapvető jogok, a 
demokrácia és a jogállamiság tiszteletben 
tartását helyi, regionális, nemzeti és 
transznacionális szinten előmozdító 
fellépéseket ezért támogatnia kell az 
Uniónak.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Számos különböző intézkedésre és 
összehangolt erőfeszítésekre van szükség 
ahhoz, hogy az Európai Uniót közelebb 
hozzuk a polgáraihoz. A polgárok közötti 
kapcsolatok testvérvárosi projektek vagy 
városokat tömörítő hálózatok keretében 
való erősítése és a programhoz tartozó 
területeken működő civil társadalmi 
szervezet támogatása hozzájárul a polgárok 
társadalmi szerepvállalásának, illetve 
végső soron az Unió demokratikus életében 
való részvételük fokozásához. Emellett a 
kölcsönös megértést, a sokszínűséget, a 
párbeszédet és a mások iránti tiszteletet 
előmozdító tevékenységek támogatása 
erősíti az összetartozás érzését és az 
európai identitást, amely az európai 
értékek, kultúra, történelem és örökség 
közös megértésén alapul. Az Unióhoz való 
tartozás és az uniós értékekkel való 
azonosulás érzésének erősítése különösen 
fontos az EU legkülső régióiban, tekintettel 
távoli fekvésükre és az európai 
kontinenstől való távolságukra.

(5) Számos különböző intézkedésre és 
összehangolt erőfeszítésekre van szükség 
ahhoz, hogy az Európai Uniót közelebb 
hozzuk a polgáraihoz. A polgárok közötti 
kapcsolatok testvérvárosi projektek vagy 
városokat tömörítő hálózatok keretében 
való erősítése és a programhoz tartozó 
területeken működő civil társadalmi 
szervezet támogatása hozzájárul a polgárok 
társadalmi szerepvállalásának, illetve 
végső soron az Unió demokratikus életében 
való részvételük fokozásához. Emellett a 
kölcsönös megértést, a sokszínűséget, a 
párbeszédet, a társadalmi befogadást és a 
mások iránti tiszteletet előmozdító 
tevékenységek támogatása erősíti az
összetartozás érzését és az európai 
identitást, amely az európai értékek, 
kultúra, történelem és örökség közös 
megértésén alapul. Az Unióhoz való 
tartozás és az uniós értékekkel való 
azonosulás érzésének erősítése különösen 
fontos az EU legkülső régióiban, tekintettel 
távoli fekvésükre és az európai 
kontinenstől való távolságukra.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az emlékezéssel kapcsolatos 
tevékenységekre és az Európa történelmi 
emlékezetéről folytatott kritikus 
gondolkodásra szükség van ahhoz, hogy a 
polgárok ráébredjenek közös 
történelmünkre, amely közös jövőnk, 
erkölcsi céljaink és közös értékeink alapját 
képezi. A történelmi, kulturális és 
interkulturális szempontok releváns voltát 
szintén figyelembe kell venni, csakúgy 
mint az emlékezés, valamint az európai 
identitás és az összetartozás érzésének
kialakítása között fennálló kapcsolatokat.

(6) Az emlékezéssel kapcsolatos 
tevékenységek és az Európa történelmi 
emlékezetéről folytatott kritikus 
gondolkodás fontosak ahhoz, hogy a 
polgárok ráébredjenek közös 
történelmünkre és alapvető értékeinkre, 
amely közös jövőnk, erkölcsi céljaink és 
közös értékeink alapját képezi. A 
történelmi, kulturális és interkulturális 
szempontok releváns voltát szintén 
figyelembe kell venni, csakúgy mint az 
emlékezés, valamint a sokszínűségen, 
szolidaritáson és az összetartozás érzésén 
alapuló európai identitás kialakítása 
között fennálló kapcsolatokat.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát az Európai Unió 
Alapjogi Chartája rögzíti. Az 
információkhoz való szabad hozzáférés, a 
média-keretfeltételek értékelése, valamint 
az információk és a kommunikációs 
hálózatok felelős és biztonságos 
használata közvetlenül kapcsolódik a 
közvélemény szabadságához, és 
létfontosságú a demokrácia működésének 
garantálásához. A közvéleménynek meg 
kell szereznie a kritikus gondolkodáshoz 
és a körültekintő véleményformáláshoz 
szükséges médiaműveltségi készségeket, 
valamint az arra való képességet, hogy 
elemezze az összetett realitásokat, 
felismerje a vélemények és a tények 
közötti különbségeket, továbbá ellen 
tudjon állni a gyűlöletkeltés valamennyi 
formájának. Az Uniónak e célból 
képzések, figyelemfelkeltés, tanulmányok 
és egyéb releváns tevékenységek révén elő 
kell mozdítania az összes polgár 
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médiaműveltségének fejlesztését, 
függetlenül azok életkorától.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A független emberi jogi 
szervezetek és civil társadalmi szervezetek 
fontos szerepet játszanak az EUSZ 2. 
cikkében rögzített közös uniós értékek 
előmozdítása, védelme és a rájuk 
vonatkozó ismeretek bővítése, valamint az 
uniós jog által biztosított jogok tényleges 
érvényre juttatásához való hozzájárulás 
terén. Amint ezt az Európai Parlament 
2018. április 18-i állásfoglalása 
megállapította, a megfelelő pénzügyi 
támogatás kulcsfontosságú egy olyan 
támogató és fenntartható környezet 
kialakításához, amely lehetővé teszi a civil 
társadalmi szervezetek számára szerepük 
megerősítését és feladatkörük független és 
eredményes ellátását. A nemzeti szintű 
erőfeszítéseket kiegészítve az uniós 
finanszírozásnak tehát hozzá kell járulnia 
azon független társadalmi szervezetek 
támogatásához, szerepvállalásának 
megerősítéséhez és kapacitásépítéséhez, 
amelyek az emberi jogok előmozdításának 
területén aktívak, és tevékenységük 
elősegíti az uniós jogban és az EU Alapjogi 
Chartájában rögzített jogok stratégiai 
érvényesítését, többek között 
érdekképviseleti és jogvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységek révén, valamint 
a közös uniós értékek nemzeti szintű 
előmozdítását, védelmét és tudatosítását.

(18) A független emberi jogi 
szervezetek és civil társadalmi szervezetek 
fontos szerepet játszanak az EUSZ 2. 
cikkében rögzített közös uniós értékek 
előmozdítása, védelme és a rájuk 
vonatkozó ismeretek bővítése, valamint az 
uniós jog által biztosított jogok tényleges 
érvényre juttatásához való hozzájárulás 
terén. Amint ezt az Európai Parlament 
2018. április 19-i állásfoglalása 
megállapította, a megfelelő pénzügyi 
támogatás kulcsfontosságú egy olyan 
támogató és fenntartható környezet 
kialakításához, amely lehetővé teszi a civil 
társadalmi szervezetek számára szerepük 
megerősítését és feladatkörük független és 
eredményes ellátását. A nemzeti szintű 
erőfeszítéseket kiegészítve az uniós 
finanszírozásnak tehát hozzá kell járulnia 
azon független társadalmi szervezetek 
támogatásához, szerepvállalásának 
megerősítéséhez és kapacitásépítéséhez, 
amelyek az uniós jogok, így a demokrácia, 
jogállamiság és alapvető jogok 
előmozdításának területén aktívak, és 
tevékenységük elősegíti az uniós jogban és 
az EU Alapjogi Chartájában rögzített jogok 
stratégiai érvényesítését, többek között 
érdekképviseleti és jogvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységek révén, valamint 
a közös uniós értékek nemzeti szintű 
előmozdítását, védelmét és tudatosítását.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A programnak bizonyos feltételek 
mellett nyitva kell állnia az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 
olyan tagjai előtt, amelyek az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) tagjai is, az 
EFTA olyan tagjai előtt, amelyek nem 
tagjai az EGT-nek, továbbá más európai
országok előtt. Az előcsatlakozási stratégia 
keretében támogatásban részesülő 
csatlakozó országok, tagjelölt országok és 
potenciális tagjelöltek számára szintén 
lehetővé kell tenni a programban való 
részvételt.

(20) Az egyenlőség és jogok 
előmozdítására, az állampolgárok 
szerepvállalására és az Unió 
demokratikus életében való részvételére, 
valamint a veszélyeztetett csoportokkal 
szembeni erőszak elleni küzdelemre 
irányuló konkrét célkitűzések 
megvalósításával kapcsolatban a
programnak bizonyos feltételek mellett 
nyitva kell állnia az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 
olyan tagjai előtt, amelyek az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) tagjai is, az 
EFTA olyan tagjai előtt, amelyek nem 
tagjai az EGT-nek, továbbá más európai 
országok előtt. Az előcsatlakozási stratégia 
keretében támogatásban részesülő 
csatlakozó országok, tagjelölt országok és 
potenciális tagjelöltek számára szintén 
lehetővé kell tenni a programban való 
részvételt.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Unió általános költségvetéséből 
származó pénzeszközök hatékony elosztása 
érdekében biztosítani kell, hogy a program 
keretében végrehajtott valamennyi 
intézkedés európai hozzáadott értéket 
képviseljen, kiegészítse a tagállamok 
tevékenységét, és emellett törekedni kell az 
összhangra, kiegészítő jellegre és 
szinergiákra az egymáshoz szorosan 
kapcsolódó szakpolitikai területeket 
támogató finanszírozási programokkal 
kapcsolatban, különösen a 
Jogérvényesülés, Jogok és Értékek Alapon 
belül – azaz a Jogérvényesülés 
programmal – és a Kreatív Európa 
programmal, valamint az ERASMUS+-

(21) Az Unió általános költségvetéséből 
származó pénzeszközök hatékony elosztása 
érdekében biztosítani kell, hogy a program 
keretében végrehajtott valamennyi 
intézkedés európai hozzáadott értéket 
képviseljen, ideértve a helyi, regionális és 
nemzeti szinteket is, amelyek célja az 
Európai Unióról szóló szerződés 
2. cikkébe foglalt értékek előmozdítása és 
védelme. A Bizottságnak törekednie kell 
az egységességre, a szinergiákra valamint
a tagállamok fellépéseivel és más 
finanszírozási programjaival való 
kiegészítő jellegre, amelyek olyan 
politikák területét támogatják, amelyek 
szoros kapcsolatban állnak az 
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szal, hogy ki lehessen aknázni a kultúrák 
közötti összekapcsolódásokat a kultúra, a 
média, a művészetek, az oktatás és a 
művészeti oktatás és a kreativitás terén. 
Szükség van a más európai finanszírozási 
programokkal való szinergiák 
kialakítására is, különösen a 
foglalkoztatás, a belső piac, a 
vállalkozáspolitika, az ifjúságpolitika, az 
egészségügy, a polgárság, a 
jogérvényesülés, a migráció, a biztonság, a 
kutatás, az innováció, a technológia, az 
iparpolitika, a kohézió, a turizmus, a 
külkapcsolatok, a kereskedelem és a 
fejlesztés terén.

igazságszolgáltatással, a Jogérvényesülés, 
Jogok és Értékek programmal, beleértve a 
Kreatív Európa programot és az 
Erasmus+-t, valamint a vonatkozó uniós 
politikákat.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A költségvetési rendelet
megállapítja az uniós költségvetés 
végrehajtására – többek között a vissza 
nem térítendő támogatásokra, a 
pénzdíjakra, a közbeszerzésre, a közvetett 
végrehajtásra, a finanszírozási eszközökre 
és a költségvetési garanciákra – vonatkozó 
szabályokat.

(23) Az említett programra az (EU, 
Euratom) rendelet [az új költségvetési 
rendelet] (a továbbiakban: a költségvetési 
rendelet) alkalmazandó. A költségvetési 
rendelet megállapítja a költségvetés 
végrehajtására – többek között a vissza 
nem térítendő támogatásokra, a 
pénzdíjakra, a közbeszerzésre, a közvetett 
végrehajtásra, a pénzügyi támogatásra, a 
finanszírozási eszközökre és a 
költségvetési garanciákra – vonatkozó 
szabályokat. Biztosítani kell, hogy a 
program támogatási eljárásai és 
követelményei felhasználóbarátak 
legyenek a potenciális kedvezményezettek 
számára, beleértve az önszerveződő helyi 
civil társadalmi szervezeteket is, és 
biztosítaniuk kell a teljes átláthatóságot az 
erőforrások felhasználása, a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás és az 
erőforrások körültekintő felhasználása 
tekintetében. A helyi, regionális, és 
transznacionális civil társadalmi 
szervezetek többéves működési 
támogatások, lépcsőzetes támogatások, 
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gyors és rugalmas támogatási eljárásokat 
biztosító rendelkezések – például a 
kétlépcsős jelentkezési eljárás –
felhasználóbarát jelentkezési és jelentési 
eljárások révén történő finanszírozási 
lehetőségeire vonatkozó szabályokat 
működőképessé kell tenni és tovább kell 
erősíteni e program végrehajtásának 
részeként.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
formákat és végrehajtási módokat annak 
alapján kell megválasztani, hogy mennyire 
alkalmasak a tevékenységek egyedi 
célkitűzéseinek megvalósítására és 
eredmények elérésére, figyelemmel 
különösen az ellenőrzések költségeire, az
adminisztratív terhekre és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázataira. 
Ennek keretében mérlegelni kell az 
egyösszegű átalányok, a százalékos átalány 
és az egységköltség alkalmazását, valamint 
a költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás alkalmazását a költségvetési 
rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében 
említettek szerint. A költségvetési 
rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel20, 
a 2988/95/Euratom, EK tanácsi 
rendelettel21, a 2185/96/Euratom, EK 
tanácsi rendelettel22 és az (EU) 2017/1939 
tanácsi rendelettel23 összhangban, az Unió 
pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel 
kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és 
a csalás megelőzését, feltárását, 
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 

(24) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
formákat és végrehajtási módokat annak 
alapján kell megválasztani, hogy mennyire 
alkalmasak a tevékenységek egyedi 
célkitűzéseinek megvalósítására és 
eredmények elérésére, figyelemmel 
különösen az ellenőrzések költségeire, a 
Bizottság és a kedvezményezettek
adminisztratív terheire, a potenciális 
kedvezményezettek kapacitásra és a 
szabályok be nem tartásának várható 
kockázataira. Ennek keretében mérlegelni 
kell az egyösszegű átalányok, a százalékos 
átalány az egységköltség alkalmazását, 
harmadik feleknek nyújtott pénzügyi 
támogatást valamint a költségekhez nem 
kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a 
költségvetési rendelet 125. cikkének 
(1) bekezdésében említettek szerint. A 
társfinanszírozási kritériumokat 
természetben kell elfogadni, beleértve az 
önkéntes munkát is, és korlátozott 
kiegészítő finanszírozás esetén el lehet 
tekinteni tőlük. A költségvetési rendelettel, 
a 883/2013/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel20, a 
2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel21, 
a 2185/96/Euratom, EK tanácsi 
rendelettel22 és az (EU) 2017/1939 tanácsi 
rendelettel23 összhangban, az Unió 
pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel 
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883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 
összhangban vizsgálatokat – többek között 
helyszíni ellenőrzéseket és szemléket –
végezhet annak megállapítása céljából, 
hogy történt-e csalás, korrupció vagy 
bármilyen más jogellenes tevékenység, 
amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az 
(EU) 2017/1939 rendelettel összhangban 
az Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv24 szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalást és más 
bűncselekményeket. A költségvetési 
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak.

kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és 
a csalás megelőzését, feltárását, 
korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogalap nélkül kifizetett vagy 
szabálytalanul felhasznált pénzeszközök 
visszafizettetését és adott esetben 
közigazgatási szankciók alkalmazását. Az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel 
összhangban vizsgálatokat – többek között 
helyszíni ellenőrzéseket és szemléket –
végezhet annak megállapítása céljából, 
hogy történt-e csalás, korrupció vagy 
bármilyen más jogellenes tevékenység, 
amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az
(EU) 2017/1939 rendelettel összhangban 
az Európai Ügyészség kinyomozhatja és 
büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 
2017/1371 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv24 szerinti, az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő csalást és más 
bűncselekményeket. A költségvetési
rendelettel összhangban minden olyan 
személynek vagy szervezetnek, amely 
uniós finanszírozásban részesül, 
maradéktalanul együtt kell működnie az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, 
biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az 
Európai Ügyészség és az Európai 
Számvevőszék számára a szükséges 
jogokat és hozzáférést, valamint 
gondoskodnia kell arról, hogy az uniós 
források felhasználásában részt vevő 
harmadik felek ezekkel egyenértékű 
jogokat biztosítsanak.

_________________ _________________

20Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

20Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

21A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete 21A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete 
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(1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

(1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

22A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete 
(1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

22A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete 
(1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

23A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

23A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

24Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

24Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A hozzáférhetőség növelése, 
valamint a programhoz kapcsolódó 
iránymutatás és gyakorlati tájékoztatás 
érdekében kapcsolattartó pontokat kell 
létrehozni a tagállamokban, hogy 
segítséget nyújtsanak mind a 
kedvezményezettek, mind a pályázók 
számára.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Európai Gazdasági Térségben (25) Az egyenlőség és a jogok 
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(EGT) tagsággal rendelkező harmadik 
országok az EGT-megállapodás keretében 
– amely a programoknak az e 
megállapodás szerint meghozott 
határozattal történő végrehajtásáról 
rendelkezik – létrehozott együttműködés 
során részt vehetnek uniós programokban. 
Harmadik országok részvételére más jogi 
eszközök alapján is lehetőség van. E 
rendeletnek külön rendelkezést kell 
tartalmaznia az engedélyezésre jogosult 
tisztviselő, az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) és az Európai 
Számvevőszék számára a hatáskörük 
hiánytalan gyakorlásához szükséges jogok 
és hozzáférés biztosításáról.

előmozdítására, a polgárok 
szerepvállalására és az Unió 
demokratikus életében való részvételére, 
és a veszélyeztetett csoportokkal szembeni 
erőszak elleni küzdelemre irányuló 
konkrét célkitűzések végrehajtásával 
kapcsolatban az Európai Gazdasági 
Térségben (EGT) tagsággal rendelkező 
harmadik országok az EGT-megállapodás 
keretében – amely a programoknak az e 
megállapodás szerint meghozott 
határozattal történő végrehajtásáról 
rendelkezik – létrehozott együttműködés 
során részt vehetnek uniós programokban. 
Harmadik országok részvételére más jogi 
eszközök alapján is lehetőség van. E 
rendeletnek külön rendelkezést kell 
tartalmaznia az engedélyezésre jogosult 
tisztviselő, az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) és az Európai 
Számvevőszék számára a hatáskörük 
hiánytalan gyakorlásához szükséges jogok 
és hozzáférés biztosításáról.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a 14. és 16. cikkben, 
valamint a II. mellékletben meghatározott 
mutatók tekintetében. Különösen fontos,
hogy a Bizottság az előkészítő munkája 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 

(30) A program végrehajtása és a 
program célkitűzéseinek megvalósítása 
tekintetében elért haladás értékelése
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el a 13. cikkben 
említett munkaprogramok és a 14. és 16. 
cikkben, valamint a II. mellékletben 
meghatározott mutatók tekintetében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
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biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(lásd a (31) preambulumbekezdéshez, illetve a 13., 16. és 19. cikkhez fűzött módosításokat)

Indokolás

A munkaprogramokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni, és ezt a 
preambulumbekezdést ennek megfelelően ki kell igazítani. Ezt hozzá kell igazítani a 16. 
cikkben említett hatáskör-átruházás szövegéhez is.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) E rendelet egységes feltételek 
mellett történő végrehajtása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. Ezeket a hatásköröket a 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően kell 
gyakorolni.

törölve

(lásd a (30) preambulumbekezdéshez, illetve a 13., 16. és 19. cikkhez fűzött módosításokat)

Indokolás

Ezt a preambulumbekezdést törölni kell, mivel a javaslat nem tartalmazhat végrehajtási 
aktusokra való hivatkozást.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet megállapítja a program 
célkitűzéseit, a 2021–2027 közötti 
időszakra szóló költségvetést, az uniós 
finanszírozás formáit, valamint az e 
finanszírozás nyújtására vonatkozó 
szabályokat.

A rendelet megállapítja a program 
célkitűzéseit és hatáskörét, a 2021–2027 
közötti időszakra szóló költségvetést, az 
uniós finanszírozás formáit, valamint az e 
finanszírozás nyújtására vonatkozó 
feltételeket.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program célja az EU-
szerződésekben rögzített jogok és értékek 
védelme és előmozdítása, többek között a 
társadalmi szervezetek támogatása révén, a 
nyitott, demokratikus és inkluzív 
társadalmak fenntartása érdekében.

(1) A program célja az EU-
szerződésekben rögzített jogok és értékek 
védelme és előmozdítása, többek között a 
helyi, nemzeti és transznacionális szintű 
társadalmi szervezetek támogatása révén, a 
nyitott, jogalapú, demokratikus, egyenlő és 
inkluzív társadalmak fenntartása 
érdekében.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) az alapvető jogok és értékek, a 
demokrácia és a jogállamiság 
előmozdítása és megőrzése helyi, 
regionális, nemzeti és transznacionális 
szinten (uniós értékek ág);

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
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Az Uniós értékek ág

A 2. cikk (2) bekezdésének -a) pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzéseken belül 
a program a következőket célozza:

a) a következők védelme és 
előmozdítása:

i. a demokrácia és a jogállamiság, 
beleértve az igazságszolgáltatás 
függetlenségének biztosítását;

ii. a pártatlan bíróságok általi 
bírósági védelem elérhetősége és 
hatékonysága, beleértve az alapvető jogok 
védelmét; az ítéletek időben történő és 
helyes végrehajtása; a jogsértések 
kivizsgálásának, büntetőeljárás alá 
vonásának vagy szankcionálásának 
hatékonysága;

ii. a hatóságok, köztük a bűnüldöző 
hatóságok által hozott határozatok 
átláthatósága és az önkényesség tilalma;

b) a jogállamiság betartását ellenőrző 
független emberijog-védők és civil 
társadalmi szervezetek támogatása;

c) a visszaélést bejelentő személyek 
védelmének támogatása, továbbá a 
hatóságok vonatkozásában az 
átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a 
feddhetetlenséget, a korrupciótól és az 
összeférhetetlenségtől való mentességet 
előmozdító kezdeményezések támogatása;

d) az alapvető jogok védelme és 
előmozdítása, beleértve a 
véleménynyilvánítási szabadság, a békés 
gyülekezés vagy az egyesülés szabadsága, 
a médiaszabadság és -pluralizmus – az 
oknyomozó újságírást is beleértve –, a 
tudományos szabadság, a vallás vagy 
meggyőződés szabadsága, valamint a 
magánélethez és a családi élethez való jog 
erősítését;

e) az e cikk a)–d) pontjaiban említett 
területeken tevékenykedő független civil 
társadalmi szervezetek támogatása, 
szerepvállalásának növelése és 
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kapacitásának kiépítése.

(lásd a (4a) (új) preambulumbekezdéshez, a 2. cikk (2) bekezdésének -a) (új) pontjához, a 6.
cikkhez és az I. melléklethez fűzött módosításokat)

Indokolás

A programnak tartalmaznia kell egy külön célkitűzést, amely a demokrácia, az alapvető jogok 
és a jogállamiság előmozdítására összpontosít (Uniós értékek ág).

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzésen belül a 
program a következőket célozza:

A 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
általános célkitűzésen és 2. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
egyedi célkitűzésen belül a program a 
következőket célozza:

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
egyenlőtlenségek és megkülönböztetés 
megelőzése és leküzdése, valamint a 
nemek közötti egyenlőségre és a 
megkülönböztetésmentességre, valamint 
ezek általános érvényesítésére irányuló 
átfogó szakpolitikák, továbbá a rasszizmus 
és az intolerancia minden formájával 
szembeni küzdelemre irányuló 
szakpolitikák támogatása;

a) a nemen, társadalmi nemen, faji, 
társadalmi, kulturális vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
egyenlőtlenségek és megkülönböztetés 
megelőzése és leküzdése, valamint a 
nemek közötti egyenlőségre és a 
megkülönböztetésmentességre, valamint 
ezek általános érvényesítésére irányuló 
átfogó szakpolitikák, továbbá a rasszizmus, 
az idegengyűlölet, a homofóbia és az 
intolerancia minden egyéb formájával 
szembeni küzdelemre irányuló 
szakpolitikák támogatása;
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Indokolás

Ez a módosítás visszaállítja a Jogok, egyenlőség és polgárság program elemeit.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az egyenlőségnek mint egyetemes 
alapvető jognak és az Unió alapvető 
értékének előmozdítása;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyermekek jogainak, a 
fogyatékossággal élő személyek jogainak, 
az uniós polgársághoz fűződő jogoknak és 
a személyes adatok védelméhez való 
jognak az előmozdítása és védelme.

b) a gyermekek jogainak, a 
fogyatékossággal élő személyek jogainak, 
az uniós polgársághoz fűződő jogoknak és 
a magánélet és a személyes adatok 
védelméhez való jognak az előmozdítása és 
védelme; az e jogokkal kapcsolatos 
tudatosság növelése.

Indokolás

Ez a módosítás visszaállítja a Jogok, egyenlőség és polgárság program elemeit.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott egyedi célkitűzésen belül a 
program a következőket célozza:

A 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
általános célkitűzésen és 2. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
egyedi célkitűzésen belül a program a 
következőket célozza:
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió, illetve annak történelme, 
kulturális öröksége és sokszínűsége jobb 
megértésének elősegítése a polgárok 
körében; 

a) az Unió, illetve annak integrációja, 
történelme, intézményei, értékei, céljai és
kulturális öröksége mint a sokszínű 
európai identitás alkotóelemei jobb 
megértésének elősegítése a polgárok 
körében; 

Indokolás

Ez a módosítás visszaállítja az Európa a polgárokért program elemeit.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a különböző országok polgárai 
közötti cserék és együttműködés 
ösztönzése; a polgárok polgári és 
demokratikus részvételének ösztönzése, 
annak lehetővé tételével, hogy a polgárok 
és képviseleti szervezeteik kifejthessék 
nézeteiket és nyilvános eszmecserét 
folytathassanak az uniós fellépések 
valamennyi területéről;

b) a különböző országok polgárai 
közötti cserék és együttműködés 
ösztönzése; a polgárok polgári és 
demokratikus részvételének ösztönzése, 
annak lehetővé tételével, hogy a polgárok 
és képviseleti szervezeteik kifejthessék 
nézeteiket és nyilvános eszmecserét 
folytathassanak az uniós fellépések 
valamennyi területéről, a pluralista és 
részvételi demokrácia, a jogállamiság és 
az alapvető jogok és értékek megértésének 
fokozása érdekében;

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a polgárok uniós szintű polgári és 
demokratikus részvételének ösztönzése 
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annak lehetővé tételével, hogy a polgárok 
és képviseleti szervezeteik kifejthessék 
nézeteiket, és nyilvános eszmecserét 
folytathassanak az uniós fellépések 
valamennyi területéről, valamint 
megvitathassák az európai integráció 
jövőjét;

(lásd a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjához fűzött módosítást)

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a társadalmi, kultúrák közötti és 
vallások közötti szerepvállalás és 
önkéntesség uniós szintű lehetőségeinek 
előmozdítása;

Indokolás

Ez a módosítás visszaállítja az Európa a polgárokért program elemeit.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gyermekekkel, a fiatalokkal, a 
nőkkel és egyéb veszélyeztetett 
csoportokkal szembeni erőszak minden 
formájának a megelőzése és az ellene való 
küzdelem;

a) különösen a gyermekekkel, a 
fiatalokkal, a nőkkel és minden egyéb 
veszélyeztetett csoporttal szembeni 
erőszak minden formájának a megelőzése 
és az ellene való küzdelem;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk

Költségvetés Költségvetés

(1) A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 
[641 705 000] EUR.

(1) A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron [1 834 
000 000] EUR.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
összegen belül a következő indikatív 
összegeket kell elkülöníteni az egyes 
célkitűzésekre:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
összegen belül a következő indikatív 
összegeket kell elkülöníteni az egyes 
célkitűzésekre:

-a) [850 000 000] EUR-t a 2. cikk (2) 
bekezdésének -a) pontjában 
meghatározott célkitűzésekre;

a) [408 705 000] EUR-t a 2. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában és a 2. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett egyedi 
célkitűzésekre;

a) [484 000 000] EUR-t a 2. cikk (2) 
bekezdésének a) és c) pontjában említett 
egyedi célkitűzésekre;

b) [233 000 000] EUR-t a 2. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában említett egyedi 
célkitűzésekre;

b) [500 000 000] EUR-t a 2. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában említett egyedi 
célkitűzésekre;

(2a) A 6. cikk (2) bekezdésének a) és 
b) pontjában említett pénzeszközök 
legalább 65%-át tevékenységi 
támogatásokra, működési támogatásokra 
és a civil szervezetek alapvető 
finanszírozására kell fordítani.

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
vállalati információtechnológiai 
rendszereket, tanulmányokat, szakértői 
üléseket, valamint a program általános 
célkitűzéseihez kapcsolódó prioritásokra és 
területekre vonatkozó tájékoztatási 
intézkedéseket.

(3) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
vállalati információtechnológiai 
rendszereket, tanulmányokat, szakértői 
üléseket, valamint a program általános 
célkitűzéseihez kapcsolódó prioritásokra és 
területekre vonatkozó tájékoztatási 
intézkedéseket.

(4) A költségvetési rendelet sérelme 
nélkül az első munkaprogramban szereplő 
projektekből származó, intézkedési 
kiadások 2021. január 1-jétől számolhatók 
el.

(4) A költségvetési rendelet sérelme 
nélkül az első munkaprogramban szereplő 
projektekből származó, intézkedési 
kiadások 2021. január 1-jétől számolhatók 
el.
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(5) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a 
programra. A Bizottság ezeket a forrásokat 
a költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül vagy a 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 
lehetőség szerint az érintett tagállam javára 
kell felhasználni.

(5) A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a 
programra. A Bizottság ezeket a forrásokat 
a költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül vagy a 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 
lehetőség szerint az érintett tagállam javára 
kell felhasználni.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program a költségvetési 
rendeletben meghatározott bármely 
formában nyújthat finanszírozást.

(2) A program a költségvetési 
rendeletben meghatározott bármely 
formában nyújthat finanszírozást, amely 
biztosítja a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodást, a közpénzek 
körültekintő felhasználását, az alacsony 
adminisztratív terheket a programirányító 
és a kedvezményezettek számára, valamint 
a program forrásainak elérhetőségét a 
potenciális kedvezményezettek számára. A 
program elsősorban a tevékenységi 
támogatások, éves és többéves működési 
támogatások és alapvető finanszírozás 
révén nyújt finanszírozást. Használhat 
egyösszegű átalányokat, 
egységköltségeket, százalékos átalányokat 
és pénzügyi segítséget a harmadik felek 
számára. A társfinanszírozási 
követelményeket természetben kell 
elfogadni, és azoktól a korlátozott 
kiegészítő finanszírozás esetében el lehet 
tekinteni.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk

Finanszírozásra jogosult tevékenységek

A program általános és konkrét 
célkitűzéseit különösen, de nem kizárólag 
az alábbi egy vagy több támogatható 
jogalany által végzett tevékenységek 
támogatásával kell végrehajtani:

a) tudatosítás, közoktatás, 
információk népszerűsítése és terjesztése a 
program és célkitűzései hatálya alá 
tartozó területekkel kapcsolatos 
szakpolitikák, elvek és jogok ismeretének 
javítása érdekében;

b) elemző nyomonkövetési, 
jelentéskészítési és tanácsadási 
tevékenységek a program hatálya alá 
tartozó területekkel kapcsolatos 
tagállamokban és uniós szinten a helyzet 
megértésének elősegítése, valamint az 
uniós jog, a szakpolitikák és az uniós 
értékek megfelelő átültetésének és 
végrehajtásának javítása érdekében a 
tagállamokban;

c) az érintett érdekelt felek számára 
az érintett területekkel kapcsolatos 
szakpolitikák és jogok ismeretének 
javítása érdekében, valamint az érintett 
érdekelt felek kapacitásának 
megerősítése, az érintett területekkel 
kapcsolatos szakpolitikák és jogok 
támogatása érdekében;

d) a személyes adatok és a magánélet 
védelmével és a digitális biztonsággal 
kapcsolatos kockázatokra, szabályokra, 
biztosítékokra és jogokra vonatkozó 
ismeretek és megértés előmozdítása, 
valamint az álhírek és a célzott 
félretájékoztatás kezelése 
tudatosságnövelés, képzés és felügyeleti 
tevékenység révén;

e) az európai integráció, kultúra, 
történelem, alapértékek és emlékezet 
erőteljesebb tudatosítása, valamint a 
szolidaritás és az Unióhoz tartozás 
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érzésének erősítése a polgárok körében;

f) a különböző nemzetiségű és 
kulturális hátterű európai polgárok 
közötti kapcsolatok építése a testvérvárosi 
tevékenységekben, projektekben és az 
uniós szintű önkéntességben való részvétel 
lehetővé tételével;

g) a demokratikusabb Unió 
kiépítésében való tevékeny és inkluzív 
részvétel ösztönzése és elősegítése, 
valamint a jogok és értékek 
tudatosításának fokozása, előmozdítása és 
védelme a társadalmi szervezetek 
támogatása révén;

h) a 211/2011/EU rendelet 
végrehajtásához nyújtott technikai és 
szervezési támogatás finanszírozása, 
megkönnyítve ezáltal a polgárok számára 
az európai polgári kezdeményezés 
indítására és támogatására vonatkozó 
joguk gyakorlását;

i) a program által érintett területeken 
tevékenykedő társadalmi szervezetek 
minden szinten történő támogatása, 
valamint az európai hálózatok és a 
társadalmi szervezetek kapacitásának 
fejlesztése az uniós jog, a szakpolitikai 
célok, az értékek és stratégiák 
végrehajtásának fejlesztése, 
tudatosságnövelése és nyomon követése 
érdekében;

j) a jogállamiság helyzetét 
figyelemmel kísérő és a helyi, regionális 
és nemzeti szintű fellépéseket támogató 
emberijog-védők és civil társadalmi 
szervezetek kapacitásának és 
függetlenségének megerősítése;

k) a tömegtájékoztatás 
szabadságának és sokszínűségének 
védelmét előmozdító kezdeményezések és 
intézkedések támogatása, illetve 
kapacitásépítés az új kihívások részére, 
amilyen például az új média és a 
gyűlöletbeszéd megakadályozása;

l) a közigazgatás átláthatóságának és 
integritásának, valamint a korrupcióval 



PE628.563v03-00 28/40 AD\1169763HU.docx

HU

szembeni küzdelem előmozdításában és 
ellenőrzésében aktív civil társadalmi 
szervezetek támogatása és 
kapacitásépítése;

m) az alapvető jogok előmozdításának 
területén aktív civil társadalmi szervezetek 
támogatása, beleértve az alapvető 
jogokkal kapcsolatos tudatosságot növelő 
és a szociális támogatáshoz és az emberi 
jogi oktatáshoz hozzájáruló intézkedések 
támogatását;

n) a tömegtájékoztatás 
szabadságának és sokszínűségének 
védelmét előmozdító kezdeményezések és 
intézkedések támogatása, illetve 
kapacitásépítés az új kihívásokhoz 
kapcsolódóan, amilyen például az új 
média és a gyűlöletbeszéd 
megakadályozása;

o) olyan tevékenységek támogatása, 
amelyek célja a különböző politikai nézetű 
emberek közötti békés, demokratikus 
párbeszéd előmozdítása;

p) információs és kommunikációs 
technológiai (ikt) eszközök fejlesztése és 
működtetése, valamint a közvélemény 
médiaműveltségének előmozdítását célzó 
intézkedések;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tagállam vagy hozzá kapcsolódó 
tengerentúli ország vagy terület;

– tagállam vagy tagállamhoz
kapcsolódó tengerentúli ország vagy 
terület;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a programhoz társult harmadik 
ország;

– e rendelet 7. cikkével összhangban 
a programhoz társult harmadik ország;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programot a költségvetési 
rendelet 110. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell 
végrehajtani.

(1) A programot a költségvetési 
rendelet 110. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell 
megvalósítani.

(lásd a (30) és (31) preambulumbekezdéshez, illetve a 13. cikk (2) bekezdéséhez, a 16. és a 19. 
cikkhez fűzött módosításokat)

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság alkalmazza a 
partnerségi elvet a program prioritásainak 
meghatározása során, és a 15a. cikkel 
összhangban biztosítja az érdekeltek 
átfogó bevonását e program és 
munkaprogramjai megtervezésébe, 
végrehajtásába, nyomon követésébe és 
értékelésébe.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A munkaprogramot a Bizottság 
fogadja el végrehajtási jogi aktus útján.
Ezt a végrehajtási jogi aktust a 19. 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 16. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
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cikkben említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

fogadjon el abból a célból, hogy megfelelő 
munkaprogramok létrehozása révén 
kiegészítse ezt a rendeletet.

(lásd a (30) és (31) preambulumbekezdéshez, illetve a 13. cikk (1) bekezdéséhez, a 16. és a 19. 
cikkhez fűzött módosításokat)

Indokolás

A munkaprogramokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni. Ez a 
módosítás megfelelő megfogalmazást javasol.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a program végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket hatékonyan, 
eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 
címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan 
arányos jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

(3) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a program végrehajtásának 
nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket hatékonyan, 
eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 
címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan 
arányos és a legkevésbé megterhelő 
jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani. A jelentéstételi 
követelményeknek történő megfelelés 
előmozdítása érdekében a Bizottság 
felhasználóbarát formátumokat tesz 
elérhetővé és kifejezetten azon szociális 
partnereknek és szervezeteknek szóló 
orientációs és támogatási programokat 
biztosít, amelyek esetleg nem 
rendelkeznek know-how-val vagy 
megfelelő erőforrással és személyzettel a 
jelentéstételi követelményeknek történő 
megfeleléshez.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
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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. A félidős értékelésnek 
figyelembe kell vennie az elődprogramok 
(a Jogok, egyenlőség és polgárság és az 
Európa a polgárokért) hosszú távú 
hatásaira vonatkozó értékelések 
eredményeit.

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb négy évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni. Az időközi értékelésnek 
figyelembe kell vennie az elődprogramok 
(a Jogok, egyenlőség és polgárság és az 
Európa a polgárokért) hosszú távú 
hatásaira vonatkozó értékelések 
eredményeit.

Indokolás

A módosítás célja a bekezdésen belüli szóhasználat egységesítése.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az értékelések 
megállapításait saját észrevételei 
kíséretében közli az Európai Parlamenttel, 
a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával.

(4) A Bizottság az értékelések 
megállapításait saját észrevételei 
kíséretében közli az Európai Parlamenttel, 
a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával. A Bizottság az értékelést 
nyilvánosságra hozza és könnyen 
hozzáférhetővé teszi a weboldalán történő 
közzététel útján.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 14. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 

(2) A Bizottságnak a 13. és a 14. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadására vonatkozó 
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2027. december 31-ig terjedő időszakra 
szól.

felhatalmazása a 2027. december 31-ig 
terjedő időszakra szól.

(lásd a (30) és (31) preambulumbekezdéshez, illetve a 13. cikkhez, a 16. cikk (3) és (6) 
bekezdéséhez és a 19. cikkhez fűzött módosításokat)

Indokolás

A munkaprogramokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni. Ez a 
módosítás megfelelő megfogalmazást javasol.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 14. 
cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 13. és a 
14. cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(lásd a (30) és (31) preambulumbekezdéshez, illetve a 13. cikkhez, a 16. cikk (2) és (6) 
bekezdéséhez és a 19. cikkhez fűzött módosításokat)

Indokolás

A munkaprogramokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni. Ez a 
módosítás megfelelő megfogalmazást javasol.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi (4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel.

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes tagállamok 
által kijelölt szakértőkkel. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottság gondoskodik arról, hogy kellő 
időben, és a tagállami szakértőknek való 
megküldéssel egyidejűleg megküldje az 
összes dokumentumot, így a jogi aktusok 
tervezetét is az Európai Parlament és a 
Tanács részére. Amennyiben az Európai 
Parlament és a Tanács azt szükségesnek 
ítéli, szakértőket küldhetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak azon üléseire, amelyekre a 
tagállami szakértők meghívást kaptak.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodás alapján a polgárok és más 
érdekeltek egy négyhetes periódusban 
kifejthetik véleményüket a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
szövegtervezetéről. Az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával egyeztetni kell a 
szövegtervezetről a program végrehajtása 
tekintetében.
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 14. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor 
lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak a jogi aktusról való 
értesítését követő két hónapon belül sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6) A 13. és a 14. cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(lásd a (30) és (31) preambulumbekezdéshez, illetve a 13. cikkhez, a 16. cikk (2) és (3) 
bekezdéséhez és a 19. cikkhez fűzött módosításokat)

Indokolás

A munkaprogramokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni. Ez a 
módosítás megfelelő megfogalmazást javasol.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós finanszírozás címzettjei 
elismerik az uniós finanszírozás eredetét, 
és (különösen az intézkedések és azok 
eredményeinek 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 következetes, hatékony és arányos 
módon célzott információkat juttatnak el 
többféle közönségnek, köztük a médiának 
és a nyilvánosságnak, illetve adott esetben 
az így finanszírozott fellépések 
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kedvezményezettjeinek és résztvevőinek.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk

A program kapcsolattartó pontjai

A Bizottság kapcsolattartó pontokat hoz 
létre a tagállamokban a helyi partnerekkel 
és/vagy az érintett tagállammal
együttműködve. A kapcsolattartó pontok 
biztosítják a program érdekeltjei és 
kedvezményezettjei számára a pártatlan 
útmutatást és a gyakorlati tájékoztatást és 
segítségnyújtást a program valamennyi 
aspektusáról, beleértve a pályázati 
eljárást, a projekt végrehajtási eljárásait, 
a jelentéstételt és az egyéb alaki 
követelményeket is. A kapcsolattartó 
pontokat a tagállamok vagy a civil 
társadalmi szervezetek vagy azok 
konzorciuma kezelheti.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. 
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. 
cikkét kell alkalmazni.

(3) A bizottság egyedi formációban is 
ülésezhet, hogy a program egyes ágaival 
foglalkozzon.
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(lásd a (30) és (31) preambulumbekezdéshez, illetve a 13. és a 16. cikkhez fűzött 
módosításokat)

Indokolás

Ezt a cikket törölni kell, mivel a javaslat nem tartalmazhat végrehajtási aktusokra való 
hivatkozást.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I melléklet törölve

A program tevékenységei

A programnak a 2. cikk (2) bekezdésében 
említett egyedi célkitűzései többek között 
az alábbiak révén valósítandók meg:

a) tudatosítás, információterjesztés a 
program hatálya alá tartozó területekkel 
kapcsolatos szakpolitikák és jogok 
ismeretének javítása érdekében;

b) egymástól való tanulás a bevált 
gyakorlatok érdekelt felek közötti 
megosztása révén, a kölcsönös 
megismerés és megértés, valamint a 
polgári és demokratikus részvétel javítása 
érdekében;

c) elemző és 
monitoringtevékenységek31 a program 
hatálya alá tartozó területekkel kapcsolatos 
tagállami és uniós szintű helyzet 
megértésének elősegítése, valamint az 
uniós jog és szakpolitikák végrehajtásának 
javítása érdekében;

d) képzés az érintett érdekelt felek 
számára az érintett területekkel 
kapcsolatos szakpolitikák és jogok 
ismeretének javítása érdekében;

e) információs és kommunikációs 
technológiai (ikt) eszközök fejlesztése és
működtetése;
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f) az európai kultúra, történelem és 
emlékezet erőteljesebb tudatosítása és az 
Unióhoz tartozás érzésének erősítése a 
polgárok körében;

g) a különböző nemzetiségű és 
kulturális hátterű európai polgárok 
közötti kapcsolatok építése a testvérvárosi 
tevékenységekben való részvétel lehetővé 
tételével;

h) a demokratikusabb Unió 
kiépítésében való tevékeny részvétel 
ösztönzése és elősegítése, valamint a jogok 
és értékek tudatosítása a társadalmi 
szervezetek támogatása révén;

i. a [211/2011/EU] rendelet 
végrehajtásához nyújtott technikai és 
szervezési támogatás finanszírozása, 
megkönnyítve ezáltal a polgárok számára 
az európai polgári kezdeményezés 
indítására és támogatására vonatkozó 
joguk gyakorlását;

j) az európai hálózatok 
kapacitásának fejlesztése a program 
hatálya alá tartozó területekre vonatkozó 
uniós jog, szakpolitikai célok és stratégiák 
előmozdítása és továbbfejlesztése 
érdekében, valamint az érintett 
területeken tevékenykedő társadalmi 
szervezetek támogatása;

k) a programmal kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése, a program 
eredményei átültethetőségének és 
terjesztésének javítása, valamint a 
polgárok elérésének ösztönzése, többek 
között programirodák/nemzeti 
kapcsolattartó pontokból álló hálózat 
kialakítása és támogatása révén.

_________________

31E tevékenységek például a következőkre 
terjednek ki: adatok és statisztikák 
gyűjtése; közös módszerek és adott esetben 
mutatók vagy referenciaértékek 
kidolgozása; tanulmányok, kutatások, 
elemzések és felmérések; értékelések; 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása 
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és közzététele;
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