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RÖVID INDOKOLÁS 

Az előadó üdvözli az Európai Szolidaritási Testület (ESZT) létrehozására vonatkozó 

javaslatot, amelyet az Európai Bizottság 2017. május 30-án terjesztett elő. Az Unió a 

szolidaritásra épül: a polgárok között, a tagállamok között, határokon átívelő módon és az 

Unión belüli és külső fellépések terén érvényesülő szolidaritásra. Ezt a közös érték sokat 

jelent az Unió lakói számára. Része annak az alapvető szövedéknek, amely révén az európai 

álom inspirálja az egymást követő nemzedékeket, közös értékeket hozva létre Unió-szerte. 

 

Az ESZT létrehozására vonatkozó jelen javaslat célzott jogalapot teremt egy olyan 

kezdeményezés számára, amely Unió-szerte lehetőséget nyújt a fiatalok számára, hogy 

megvalósítsák szándékukat egy jobb Unió kialakítására, és ezzel előmozdítsák az európai 

projektet, egyúttal saját képességeiket is fejlesszék.  

 

Az előadónak azonban az a határozott meggyőződése, hogy a testület érdemes egy saját, 

célzott költségvetésre. A 2018-2020-as időszakra a Bizottság javasolja az ESZT háromnegyed 

részben való finanszírozását, források átcsoportosítása révén a folyamatban lévő, már 

elkülönített költségvetésű programokból; Az Erasmus+ programból 197,7 millió eurót kell 

átcsoportosítani, az EU társadalmi változás és innováció programjából 10 millió eurót, 

továbbá 47,3 millió eurót egyéb költségvetési tételekből (ebből 35 millió eurót az Európai 

Szociális Alapból, 6 millió eurót a polgári védelmi mechanizmusból, 4,5 millió eurót a LIFE 

programból és 1,8 millió eurót az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA). 

Az ESZT teljes finanszírozási keretének csak a negyede lenne “új” finanszírozás.  

 

Az előadó határozottan elutasítja ezt a tervet, amely az ESZT-t jórészt más, jelentős uniós 

programok fő fellépéseinek kárára finanszírozná, amelyeknek megvan a saját, értékes 

feladatuk, célkitűzéseik és az azokhoz szabott pénzügyi keret, amely jelenlegi többéves 

pénzügyi keret kezdetén került kijelölésre. Ami talán elfogadható volt az ESZT első, kísérleti 

szakaszában a tevékenységek gyors elindítása érdekében, nem lehet megoldás közép- vagy 

hosszú távon egy fontos program finanszírozására, amely nem csak saját jogalapot érdemel, 

hanem új pénzügyi források ambiciózus keretét is.  

 

A jelenlegi többéves pénzügyi keret során kijelölt új politikai prioritások új forrásokat 

igényelnek, a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet rugalmassági rendelkezéseinek és 

különleges eszközeinek mobilizációja révén, a rendelkezésre álló pénzügyi korlátok 

kimerítését követően. Amennyiben az ESZT valóban prioritást élvező új kezdeményezés, 

ahogy az EU 2017. évi jogalkotási prioritásairól készült együttes nyilatkozata állítja, akkor 

logikus, hogy új finanszírozási forráshoz jusson annak érdekében, hogy a folyamatban lévő 

uniós finanszírozású programok és projektek károsítása nélkül érje el célkitűzéseit.  

 

Az előadó úgy véli, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret által biztosított, és a félidős 

felülvizsgálat keretében kibővített rugalmassági eszközöket – mint a Rugalmassági Eszköz és 

a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – kellene felhasználni az ESZT 

finanszírozására a 2018–2020-as időszakban. Az átcsoportosítás csak akkor elfogadható, ha a 

források átcsoportosítása kezdetektől szerepelt a program tervében, ahogy például az Európai 

önkéntes szolgálat Unión belüli tevékenységeinek finanszírozása az Erasmus+ program 

keretében. Az EaSI, az ESZA, a polgári védelem, a LIFE és az EARD által az ESZT számára 

nyújtott hozzájárulások eltörlésével, és ezen összegek visszavezetésével azokba a 
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költségvetési sorokba, ahonnét elvették őket, összhangban az eredeti programozással, az 

előadó egyértelmű jelzést küld e kezdeményezés finanszírozására vonatkozóan.   

 

 

A LIFE program, amely a környezeti és az éghajlati kihívásokkal foglalkozik, jelentős 

javulást hozott a környezet állapota terén az Unióban. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

folytatása, valamint a COP21 konferencia során elért Párizsi Megállapodás szerinti kiigazítása 

érdekében a LIFE program finanszírozását nem szabad más célokra fordítani.  

 

Az EMVA és az ESZA, amelyek az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) 

részei, hozzájárulnak az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának erősítéséhez. Az 

esb-alapok célja a különböző régiók fejlettségi szintjei közti különbségek csökkentése. Az 

ESZT-t nem szabad a kohéziós politikától elvont források révén finanszírozni. 

 

Az uniós polgári védelmi mechanizmus révén az Unió és tagállamai összehangolják a 

természeti és ember által okozott katasztrófák megelőzésére, az azokra való felkészülésre és 

reagálásra szolgáló rendszereiket. Tekintettel a természeti és ember okozta katasztrófák 

számának, súlyosságának és összetettségének jelentős növekedésére az elmúlt évek során, ami 

többek között az éghajlatváltozás eredménye, egyre fontosabb a katasztrófavédelem közös és 

integrált megközelítése. Ebben az összefüggésben az előadó elfogadhatatlannak találja a 

polgári védelmi alapok átcsoportosítását az ESZT számára. 

 

Az előadó továbbá javasolja az ESZT ellenőrzésére és értékelésére vonatkozó előírások 

megerősítését. 

 

Végül az előadó nyomatékosan javasolja a Bizottság számára egy egyértelmű és ambiciózus 

javaslat előkészítését az ESZT 2021-től kezdődő végrehajtására és finanszírozására, korábbi 

ígéretének megfelelően.  

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Ez a rendelet meghatározza a 2018 

és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

pénzügyi keretösszeget, amely az éves 

költségvetési eljárás során az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 

a költségvetési fegyelemről, a költségvetési 

ügyekben való együttműködésről és a 

hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásról szóló intézményközi 

megállapodás23 17. pontja értelmében vett 

elsődleges referenciaösszeget jelenti az 

Európai Parlament és a Tanács számára. 

(18) Ez a rendelet meghatározza a 2018 

és 2020 közötti időszakra vonatkozó, folyó 

áron 341,5 millió eurós pénzügyi 

keretösszeget, amely az éves költségvetési 

eljárás során az Európai Parlament, a 

Tanács és a Bizottság közötti, a 

költségvetési fegyelemről, a költségvetési 

ügyekben való együttműködésről és a 

hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásról szóló intézményközi 

megállapodás 17. pontja értelmében vett 

elsődleges referenciaösszeget jelenti az 
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Az elsődleges referenciaösszeg a 2018-as, 

2019-es és 2020-as pénzügyi évre 

vonatkozóan az Erasmus+ programból 

197,7 millió EUR, a foglalkoztatás és 

szociális innováció programból pedig 10 

millió EUR átcsoportosított összeget 

tartalmaz, amit több uniós program, így 

például az Európai Szociális Alap; az 

uniós polgári védelmi mechanizmus; a 

LIFE program és az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

különböző fejezeteiből származó 

hozzájárulások egészítenek ki. 

Európai Parlament és a Tanács számára. A 

pénzügyi keretnek magában kell foglalnia 

azt a 197,7 millió eurós összeget, amely 

eredetileg az Unión belüli európai 

önkéntes szolgálat tevékenységeinek 

finanszírozására került elkülönítésre az 

Erasmus+ program keretében a 2018-as, 

2019-es és 2020-as pénzügyi évekre, mivel 

ezek a tevékenységek átkerülnek az 

Európai Szolidaritási Testület 

programjába. Tekintettel arra, hogy el kell 

kerülni a meglévő többéves programokra 

gyakorolt bármiféle káros hatást, az 

Európai Szolidaritási Testület 

finanszírozásának fennmaradó összegét 

kizárólag a többéves pénzügyi keret felső 

kiadási határai alatti le nem kötött 

tartalékokból kell fedezni. 

_________________ _________________ 

23 Az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság között létrejött, a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 

2013. december 2-i intézményközi 

megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. 

o.). 

23 Az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság között létrejött, a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 

2013. december 2-i intézményközi 

megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. 

o.). 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (38 a) Az Erasmus+ rendelet 

végrehajtásáról szóló 2017. február 2-i 

állásfoglalásában1a az Európai Parlament 

arra ösztönözte a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyenek erőfeszítést 

arra, hogy az Európai Szolidaritási 

Testület új kezdeményezését belefoglalják 

a költségvetésbe anélkül, hogy 

alulfinanszíroznának egyéb, folyamatban 

lévő és elsőbbséget képező programokat. 

 ___________________ 
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 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0018. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (38 b) A 2018. évi költségvetés 

tervezetéről szóló háromoldalú 

egyeztetésre vonatkozó megbízatásról 

szóló 2017. július 7-i állásfoglalásában1a 

az Európai Parlament kifejezte afeletti 

aggodalmát, hogy figyelmeztetései 

ellenére a 2017. május 30-án elfogadott 

jogalkotási javaslat szerint az Európai 

Szolidaritási Testület költségvetésének 

háromnegyed részét meglévő 

programokból, elsősorban az Erasmus+ 

programból származó átcsoportosítások 

révén finanszíroznák, és megismételte, 

hogy az új politikai 

kötelezettségvállalásokat új 

előirányzatokból kellene finanszírozni, 

nem pedig meglévő programokból 

származó átcsoportosítás révén; 

 _____________________ 

 1a Elfogadott szövegek, P8_TA-

PROV(2017)0302. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (38 c) Az Európai Szolidaritási Testület 

számára külön finanszírozást és 

költségvetési előirányzatokat kell 

biztosítani, és nem vezethet egyéb olyan 

programok költségvetésének 

csökkenéséhez, amelyek az ifjúságpolitika, 

az oktatás, a képzés, a foglalkoztatás vagy 

a szolidaritás terén működnek; Biztosítani 
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kell a pénzügyi források optimális és 

átlátható felhasználását. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) A többéves pénzügyi keret 1a 

fejezetében az Európai Szolidaritási 

Testület mellett szereplő pénzügyi 

keretösszeg az Erasmus+ programból 

átcsoportosított finanszírozási forrásokkal 

is számol. Ezek a források elsősorban az 

európai önkéntes szolgálat finanszírozását 

célzó előirányzatokból származhatnak, 

amelyek az e rendelet értelmében 

támogatott önkéntesi kiközvetítések körébe 

tartoznak. Ezenkívül a diákhitelgarancia-

eszköz egyes, az Erasmus+ keretében 

valószínűleg felhasználatlan 

előirányzatait át kell csoportosítani azzal a 

céllal, hogy biztosítani lehessen a nemzeti 

irodák működési költségeinek 

társfinanszírozását, és jobban illeszkedjen 

e fellépés felvevőképességéhez. 

(39) A többéves pénzügyi keret 1a 

fejezetében az Európai Szolidaritási 

Testület mellett szereplő pénzügyi 

keretösszeg az Erasmus+ programból 

átcsoportosított finanszírozási forrásokkal 

számol. Ezek a források kizárólag az 

európai önkéntes szolgálat finanszírozását 

célzó előirányzatokból származhatnak, 

amelyek az e rendelet értelmében 

támogatott önkéntesi kiközvetítések körébe 

tartoznak. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) A többéves pénzügyi keret 1a 

fejezetében az Európai Szolidaritási 

Testület mellett szereplő pénzügyi 

keretösszeget ki kell egészíteni továbbá 

más programok és fejezetek pénzügyi 

hozzájárulásaival, amihez módosítani kell 

az 1293/2013/EU rendeletet27, az 

1303/2013/EU rendeletet28, az 

1305/2013/EU rendeletet29, az 

1306/2013/EU rendeletet30, illetve az 

1313/2013/EU európai parlamenti és 

törölve 
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tanácsi határozatot31. 

__________________  

27 Az Európai Parlament és a Tanács 

1293/2013/EU rendelete (2013. december 

11.) a környezetvédelmi és éghajlat-

politikai program (LIFE) létrehozásáról és 

a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről(HL L 347., 2013.12.20., 185. 

o.). 

 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 

1303/2013/EU rendelete (2013. december 

17.) az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 

Kohéziós Alapra, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó közös rendelkezések 

megállapításáról, az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 

Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 

általános rendelkezések megállapításáról és 

az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 320. o.). 

 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 

1305/2013/EU rendelete (2013. december 

17.) az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 

nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 

az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 487. o.). 

 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 

2013/1306/EU rendelete (2013. december 

17.) a közös agrárpolitika 

finanszírozásáról, irányításáról és nyomon 

követéséről és a 352/78/EGK, a 

165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, 

az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 

347., 2013.12.20., 549. o.). 

 

31 Az Európai Parlament és a Tanács 

1313/2013/EU határozata (2013. december 

17.) az uniós polgári védelmi 

mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 
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924. o.). 

 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. „Önkéntesség”: teljes munkaidős32, 

legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem 

fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok 

számára lehetőséget biztosít, hogy 

hozzájáruljanak a szolidaritás területén 

működő szervezetek napi tevékenységéhez 

végeredményben azon közösségek 

hasznára, amelyekben a tevékenységeket 

folytatják, és amely jelentős tanulmányi és 

képzési vonatkozással is rendelkezik, 

amely azt a célt szolgálja, hogy az 

önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és 

készségeket szerezhessenek, amelyek 

személyes, tanulmányi, szociális és 

szakmai fejlődésük szempontjából is 

hasznosak. 

6. „Önkéntesség”: teljes munkaidős, 

legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem 

fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok 

számára lehetőséget biztosít, hogy 

hozzájáruljanak a szolidaritás területén 

működő nonprofit szervezetek napi 

tevékenységéhez végeredményben azon 

közösségek hasznára, amelyekben a 

tevékenységeket folytatják, és amely 

jelentős tanulmányi és képzési 

vonatkozással is rendelkezik, amely azt a 

célt szolgálja, hogy az önkéntes fiatal(ok) 

olyan képességeket és készségeket 

szerezhessenek, amelyek személyes, 

tanulmányi, szociális és szakmai fejlődésük 

szempontjából is hasznosak. 

_________________ _________________ 

32 Általános elvként olyan tevékenység, 

amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi 

hét órában végeznek; 

32 Általános elvként olyan tevékenység, 

amelyet folyamatosan, a hét öt napján napi 

hét órában végeznek; 

Indokolás 

A nem nonprofit szervezeteknél végzett önkéntes tevékenységet kifejezetten ki kell zárni. 

Másképp ellentmondás állna fenn egyes tagállamok – például Belgium és Franciaország – 

önkéntességre vonatkozó nemzeti előírásaival. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a részt vevő szervezetek 

támogatásával könnyen hozzáférhető 

a) a részt vevő szervezetek 

támogatásával könnyen hozzáférhető 
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lehetőségek biztosítása a fiatalok számára, 

hogy bekapcsolódjanak a szolidaritási 

tevékenységekbe, emellett pedig 

képességeik és készségeik fejlesztése 

személyes, tanulmányi, szociális, 

állampolgári és szakmai fejlődésük, illetve 

foglalkoztathatóságuk javítása és a rendes 

munkaviszonyba való átmenet 

megkönnyítése érdekében, egyebek mellett 

a fiatal önkéntesek, gyakornokok és 

munkavállalók mobilitásának 

támogatásával; 

lehetőségek biztosítása a fiatalok számára, 

hogy bekapcsolódjanak a szolidaritási 

tevékenységekbe, emellett pedig 

ismereteik, képességeik és készségeik 

fejlesztése személyes, tanulmányi, 

szociális, állampolgári, kulturális és 

szakmai fejlődésük, illetve 

foglalkoztathatóságuk javítása és a rendes 

munkaviszonyba való átmenet 

megkönnyítése érdekében, egyebek mellett 

a fiatal önkéntesek, gyakornokok és 

munkavállalók mobilitásának 

támogatásával; 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) tájékoztató kampányok szervezése 

a Európai Szolidaritási Testület 

tevékenységének ismertebbé tétele 

érdekében. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 

folyó árakon 294 200 000 EUR33pénzügyi 

keretösszeget tartalmaz, amelyet a 

következő hozzájárulások egészítenek ki: 

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 

tartalmaz egy folyó árakon 197 700 000 

eurós pénzügyi keretösszeget, amely 

megfelel az eredetileg az Unión belüli 

európai önkéntes szolgálat 

tevékenységeinek finanszírozására az 

Erasmus+ program keretében elkülönített 

összegnek. Az Európai Szolidaritási 

Testület finanszírozásához szükséges 

fennmaradó 143 800 000 eurós összeget 

kizárólag a többéves pénzügyi keret felső 

kiadási határai alatti le nem kötött 

tartalékokból kell fedezni. 
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_________________  

33 Ez a pénzügyi keretösszeg az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság 

közötti, a költségvetési fegyelemről, a 

költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló 

(2013/C 373/01) intézményközi 

megállapodás 17. pontja értelmében vett 

elsődleges referenciaösszeget jelenti. 

 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Európai Szociális Alap, amelynek 

hozzájárulása folyó árakon 

35 000 000 EUR; 

törölve 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) uniós polgári védelmi 

mechanizmus, amelynek hozzájárulása 

folyó árakon 6 000 000 EUR; 

törölve 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) LIFE program, amelynek 

hozzájárulása folyó árakon 

4 500 000 EUR; 

törölve 
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Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap, amelynek 

hozzájárulása folyó árakon 

1 800 000 EUR. 

törölve 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az éves előirányzatokat a többéves 

pénzügyi keret erejéig az Európai 

Parlament és a Tanács hagyja jóvá. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 2020. december 31-ig be nem 

fejezett fellépések lebonyolításának 

lehetővé tétele érdekében hasonló kiadások 

fedezésére szükség esetén előirányzatokat 

lehet bevezetni a költségvetésbe a 2020 

utáni időszakra vonatkozóan is. 

(5) A 2020. december 31-ig be nem 

fejezett fellépések lebonyolításának 

lehetővé tétele érdekében hasonló kiadások 

fedezésére szükség esetén kifizetési 

előirányzatokat lehet bevezetni a 

költségvetésbe a 2020 utáni időszakra 

vonatkozóan is. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Szolidaritási Testület (2) Az Európai Szolidaritási Testület 
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részt vevő szervezetévé válni kívánó, 

jogosult szervezet kérelmét az Európai 

Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó 

szerve bírálja el, aminek során 

megbizonyosodik arról, hogy a szervezet 

tevékenységei megfelelnek az Európai 

Szolidaritási Testület követelményeinek. 

részt vevő szervezetévé válni kívánó, 

jogosult szervezet kérelmét az Európai 

Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó 

szerve bírálja el, aminek során 

megbizonyosodik arról, hogy a szervezet 

tevékenységei megfelelnek az Európai 

Szolidaritási Testület alapokmányában 

lefektetett alapelveknek és 

követelményeinek. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az elbírálás eredményeként a 

szervezet megkaphatja az Európai 

Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 

A megszerzett védjegyet rendszeresen újra 

kell értékelni és vissza is lehet vonni. 

(3) Az elbírálás eredményeként a 

szervezet megkaphatja az Európai 

Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 

A megszerzett védjegyet rendszeresen és 

legalább kétévente újra kell értékelni, és 

vissza is lehet vonni, amennyiben az adott 

szervezet tevékenységei már nem felelnek 

meg az Európai Szolidaritási Testület 

alapokmányában lefektetett elveknek és 

követelményeknek. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az Európai Szolidaritási Testület 

minőségi védjegyét elnyert szervezet 

bevitelre kerül a részt vevő szervezetek 

adatbázisába az európai ifjúsági portálon, 

amely minden európai fiatal számára 

elérhető. 

Indokolás 

Az Európai önkéntes szolgálat akkreditált struktúrái jelenleg az európai önkéntes szolgálat 

szervezetei adatbázisának részét képezik az európai ifjúsági portálon. Ez lehetővé teszik a 

fiatalok számára, hogy utánanézzenek a szervezeteknek. Ezért fontos, hogy ez az Európai 
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Szolidaritási Testület esetében is így történjen. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság a részt vevő 

országokkal közösen rendszeresen nyomon 

követi az Európai Szolidaritási Testület 

célkitűzések elérésére irányuló 

teljesítményét. 

(1) A Bizottság a részt vevő 

országokkal közösen rendszeresen nyomon 

követi az Európai Szolidaritási Testület 

teljesítményét és eredményeit, valamint a 

célkitűzéseinek való megfelelését, 

különösen az európai kohézió és 

szolidaritás erősítéséhez való 

hozzájárulását, és jelentést készít azokról. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a (belföldi és határon átnyúló) 

önkéntesi kiközvetítésekben résztvevők 

száma; 

a) a (belföldi és határon átnyúló) 

önkéntesi kiközvetítésekben résztvevők 

száma és profilja; 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a (belföldi és határon átnyúló) 

gyakornoki kiközvetítésekben résztvevők 

száma; 

b) a (belföldi és határon átnyúló) 

gyakornoki kiközvetítésekben résztvevők 

száma és profilja; 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a (belföldi és határon átnyúló) 

munkavállalási célú kiközvetítésekben 

résztvevők száma; 

c) a (belföldi és határon átnyúló) 

munkavállalási célú kiközvetítésekben 

résztvevők száma és profilja; 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a szolidaritási projektekben 

résztvevők száma; 

d) a szolidaritási projektekben 

résztvevők száma és profilja; 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a résztvevők és a részt vevő 

szervezetek elégedettségének mértéke a 

kiközvetítés, a képzés, a nyelvi támogatás, 

az adminisztratív támogatás, a biztosítás 

és a kiközvetítést követő támogatás 

minőségét illetően; 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 eb) a foglalkoztatottak aránya a 

korábbi résztvevők között. 

Indokolás 

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az Európai Szolidaritási Testület egyik fő célja a fiatalok 

foglalkoztatási esélyeinek növelése és a munkapiacra való átlépésük megkönnyítése. 
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Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) 2020-ban a Bizottság közzé tesz 

egy jelentést, amelyben számba veszi, hogy 

hol tart az eredmények teljesítése, ideértve 

az Európai Szolidaritási Testület keretében 

2020-ig kitűzött cél, a 100 000 fiatalnak 

felkínált lehetőség megvalósítását (a 7. 

cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában 

említett összes kiközvetítést és projektet 

érinti). 

(3) 2020-ban a Bizottság közzé tesz 

egy jelentést az elért eredményekről és a 

program végrehajtásának mennyiségi és 

minőségi szempontjairól, amelyben 

számba veszi, hogy hol tart az eredmények 

teljesítése, ideértve az Európai Szolidaritási 

Testület keretében 2020-ig kitűzött cél, a 

100 000 fiatalnak felkínált lehetőség 

megvalósítását (a 7. cikk (1) bekezdésének 

a) és b) pontjában említett összes 

kiközvetítést és projektet érinti), valamint 

a program költséghatékonyságát, és e 

jelentést benyújtja az Európai Parlament, 

a Tanács, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága 

számára.  

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A rendelet alkalmazásától 

számított négy év elteltével a Bizottság 

elvégzi a rendelet független értékelését, és 

a főbb megállapításokról jelentést terjeszt 

az Európai Parlament, a Tanács, a Régiók 

Bizottsága és az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság elé. 

(4) A Bizottság elvégzi a rendelet 

független és utólagos értékelését annak 

érdekében, hogy kiértékelje a program 

hatékonyságát, eredményességét és 

hatását a programban kitűzött célok 

tekintetében, és a főbb megállapításokról – 

beleértve a program jövőjére vonatkozó 

ajánlásait – legkésőbb 2021. június 30-ig 

jelentést terjeszt az Európai Parlament, a 

Tanács, a Régiók Bizottsága és az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottság elé. Az 

értékelés részeként a Bizottság biztosítja 

az összes érdekelt szereplővel folytatott 

rendszeres konzultációt, beleértve a 

résztvevőket, a részt vevő szervezeteket és 

az érintett helyi közösségeket. Az értékelés 

eredményei visszacsatolásra kerülnek a 
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program jövőbeni tervezésébe és a 

forráselosztásra vonatkozó javaslatokba. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

1288/2013/EU rendelet 

18 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) legfeljebb 1,5 % a 

diákhitelgarancia-eszközre; 

c) a diákhitelgarancia-eszköz 3,5 %-

a; 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

27. cikk törölve 

Az 1293/2013/EU rendelet módosítása  

Az 1293/2013/EU rendelet 4. cikke a 

következő bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A Környezetvédelmi irányítás és 

tájékoztatás kiemelt területnek megfelelő 

Környezetvédelem alprogramból folyó 

árakon legfeljebb 3 000 000 EUR, az 

Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás 

kiemelt területnek megfelelő éghajlat-

politika alprogramból pedig 

1 500 000 EUR összeget kell elkülöníteni 

a 17. cikk (4) bekezdése alapján az 

Európai Szolidaritási Testület által az 

(EU) 2017/XXX rendelet szerint 

végrehajtott projektek finanszírozására, 

amelyek a 9. és 13. cikk alapján legalább 

egy kiemelt területhez hozzájárulnak. Ezt 

az előirányzatot kizárólag az (EU) 

2017/XXX rendelet szerint, az 

1293/2013/EU rendelet különös 

előírásainak kizárásával kell 
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megvalósítani.” 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

28. cikk törölve 

Az 1303/2013/EU rendelet módosításai  

Az 1303/2013/EU rendelet a 

következőképpen módosul: 

 

(1) Az 58. cikk (1) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

 

a) az első albekezdés helyébe a 

következő szöveg lép: 

 

A Bizottság kezdeményezésére az ESB-

alapok támogathatják az e rendelet 

végrehajtásához szükséges előkészítő, 

monitoring-, adminisztratív és technikai 

segítségnyújtási, értékelési, audit- és 

kontrollintézkedéseket, továbbá támogatni 

lehet az (EU) 2017/XXX rendelet alapján 

a harmadik albekezdésben említett 

fellépéseket, amennyiben ezek a fellépések 

a gazdasági, szociális és területi kohézió 

célját szolgálják.” 

 

b) A harmadik albekezdés a 

következő, m) ponttal egészül ki: 

 

„m) az Európai Szolidaritási 

Testületről szóló (EU) 2017/XXX rendelet 

alapján a fiatalok személyes, tanulmányi, 

szociális, állampolgári és szakmai 

fejlődésének erősítése, illetve 

foglalkoztatási lehetőségeinek erősítése és 

a rendes munkaviszonyba való átmenet 

megkönnyítése érdekében finanszírozott 

fellépések.” 

 

(2) A 91. cikk (3) bekezdése a 

következő albekezdéssel egészül ki: 

 

„A Bizottság kezdeményezésére a 

technikai segítségnyújtásra szánt 
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előirányzatból folyó árakon 

35 000 000 EUR összeget az Európai 

Szolidaritási Testület fellépéseinek 

támogatására kell fordítani az (EU) 

2017/XXX rendelet 9. cikke (2) 

bekezdésének a) pontja szerint. Az 

előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX 

rendelet szerint, az alapspecifikus 

rendeletek különös előírásainak 

kizárásával kell megvalósítani.”  

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

29. cikk törölve 

Az 1305/2013/EU rendelet módosítása  

Az 1305/2013/EU rendelet 51. cikkének 

(1) bekezdése az első albekezdés után a 

következő albekezdéssel egészül ki: 

 

„Az (EU) 2017/XXX rendelet szerint folyó 

árakon 1 800 000 EUR összegben az 

EMVA az Európai Szolidaritási Testület 

által végrehajtott fellépéseket is 

finanszírozhatja, amelyek hozzájárulnak 

az Unió egy vagy több vidékfejlesztési 

prioritásához. Az előirányzatot kizárólag 

az (EU) 2017/XXX rendelet szerint, az 

1305/2013/EU rendelet különös 

előírásainak kizárásával kell 

megvalósítani.” 

 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

30. cikk törölve 
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Az 1306/2013/EU rendelet módosítása  

Az 1306/2013/EU rendelet 6. cikke a 

következő j) ponttal egészül ki: 

 

„j) az (EU) 2017/XXX rendelet szerint 

az Európai Szolidaritási Testület által 

végrehajtott fellépések, amelyek 

hozzájárulnak az Unió egy vagy több 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

prioritásához, különösen az 

1305/2013/EU rendelet 51. cikke (1) 

bekezdésének második albekezdésében 

említett fellépések. Az előirányzatot 

kizárólag az (EU) 2017/XXX rendelet 

szerint, az alapspecifikus rendeletek 

különös előírásainak kizárásával kell 

megvalósítani.” 

 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

31. cikk törölve 

Az 1313/2013/EU határozat módosítása  

Az 1313/2013/EU határozat 19. cikkének 

(1) bekezdése a második albekezdés után a 

következő albekezdéssel egészül ki: 

 

„A 3., „Biztonság és uniós polgárság” 

című fejezet pénzügyi keretösszegéből 

folyó árakon 6 000 000 EUR összeget kell 

elkülöníteni az Európai Szolidaritási 

Testület által az (EU) 2017/XXX rendelet 

szerint végrehajtott fellépések 

finanszírozására, amelyek a polgári 

védelem területén hozzájárulnak az Unió 

egy vagy több prioritásához. Az 

előirányzatot kizárólag az (EU) 2017/XXX 

rendelet szerint, az 1313/2013/EU 

határozat különös előírásainak 

kizárásával kell megvalósítani.”  
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