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7/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
AZ IFJÚSÁGPOLITIKA TERÉN FOLYTATOTT EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Ez a módosító indítvány a 7., 8., 9. és 10. módosító 

indítványhoz kapcsolódik. 

 

7. pont 

 

Az alábbiak szerint módosítandó: 

BORBOLY Csaba 

 

Véleménytervezet  Módosítás  

az érintettekkel való egyeztetések alapján úgy 

ítéli meg, hogy bár az Erasmus+ és az ifjúsági 

garancia valóban kiemelten fontos eszköz a 

szakpolitikai célok elérése érdekében, azonban a 

problémák sokkal komplexebbek, és az Unió már 

ma is sokkal többet tesz az ifjúságpolitika terén, 

mint az említett két sikeres eszköz, ezért felhívjuk 

a figyelmet arra, hogy megfelelő formában 

hozzáférhetővé kell tenni a többi ifjúságpolitikai 

eredménnyel – mindenekelőtt például a fiatalok 

foglalkoztatásával, a foglalkoztathatósággal és a 

társadalmi befogadással – kapcsolatos 

információkat is többek között azért, hogy 

megítélhető legyen, nincs-e szükség külön 

intézkedési területek bevezetésére a strukturális 

alapokon belül. Tekintettel a megoldandó 

kihívások összetettségére és jelentőségére, az 

ifjúságpolitikát minden uniós szakpolitikába be 

kellene építeni. Ezenkívül itt az ideje, hogy az 

Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanács 

2014. december 12-i ülésén
I
 az Európa 2020 

stratégia félidei felülvizsgálata keretében 

megvitatott, az oktatáshoz és képzéshez 

kapcsolódó gazdasági érvek konkrét, az oktatásba 

irányuló beruházásokban testesüljenek meg az 

az érintettekkel való egyeztetések alapján úgy 

ítéli meg, hogy bár az Erasmus+ és az ifjúsági 

garancia valóban kiemelten fontos eszköz a 

szakpolitikai célok elérése érdekében, azonban a 

problémák sokkal komplexebbek, és az Unió már 

ma is sokkal többet tesz az ifjúságpolitika terén, 

mint az említett két sikeres eszköz, amely 

látszólag sikeres ugyan, de nem elegendő, 

ugyanis az ifjúsági garancia esetében a 

megvalósítás még sok kívánnivalót hagy maga 

után.  

Különösen ami a veszélyeztetett fiatalokat illeti, 

nyilvánvalóan szükség van olyan támogató 

kezdeményezések kidolgozására, amelyek az 

állami gondozásból kikerülő, 18 évesen adott 

esetben mindenféle, a felnőttkorba lépést 

elősegítő felügyelet nélkül maradó fiatalokat 

céloznák meg.  

Ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy megfelelő 

formában hozzáférhetővé kell tenni a többi 

ifjúságpolitikai eredménnyel – mindenekelőtt 

például a fiatalok foglalkoztatásával és a 

társadalmi befogadással – kapcsolatos 

információkat is többek között azért, hogy 

megítélhető legyen, nincs-e szükség külön 
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EU ifjúságra és növekedésre vonatkozó hosszú 

távú stratégiáinak részeként; 

 

 
[I] Sajtóközlemény az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi 

Tanács 3358. üléséről: 

http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/ 

downloadAsset.aspx?id=40802190967. 

 

intézkedési területek bevezetésére a strukturális 

alapokon belül. Tekintettel a megoldandó 

kihívások összetettségére és jelentőségére, az 

ifjúságpolitikát horizontális megközelítés 

alkalmazásával minden uniós szakpolitikába be 

kellene építeni, hiszen ezek a politikák nem 

szorítkozhatnak arra, hogy mindössze a fiatalok 

előtt álló sürgető problémákra keressenek 

megoldást, hanem egyben egy új gazdasági 

növekedés kiindulópontjának is kell lenniük. 

Egyébiránt a hagyományok és mesterségek 

értékének újrafelfedezése új 

karrierlehetőségeket is teremthet. Emellett 

továbbra is nagy erőfeszítéseket kell tenni a 

fiatalok részvétele és az ifjúsági munka terén 

bevált gyakorlatok tagállamok, illetve helyi és 

regionális önkormányzatok közötti cseréjének 

előmozdítására. Ezenkívül itt az ideje, hogy az 

Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanács 

2014. december 12-i ülésén
II
 az Európa 2020 

stratégia félidei felülvizsgálata keretében 

megvitatott, az oktatáshoz és képzéshez 

kapcsolódó gazdasági érvek konkrét, az 

oktatásba irányuló beruházásokban testesüljenek 

meg az EU ifjúságra és növekedésre vonatkozó 

hosszú távú stratégiáinak részeként; 

 
[II] Sajtóközlemény az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi 

Tanács 3358. üléséről: 

http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadAsset.aspx?i

d=40802190967. 

 

 

Indokolás 

 

EN-AP/IZ/am 

  

Am. 7R 
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21/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
AZ IFJÚSÁGPOLITIKA TERÉN FOLYTATOTT EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

  

Ez a módosító indítvány a 21., 22., 23. és 24. módosító 

indítványhoz kapcsolódik. 

 

13. pont 

 

Az alábbiak szerint módosítandó: 

BORBOLY Csaba 

 

Véleménytervezet  Módosítás  

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ifjúsági 

munka, amely általában minden tagállamban a 

helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik, egész 

Európában költségvetési megszorítások áldozata, 

miközben az elszegényedés és a kirekesztettség 

kockázatának kitett fiatalok százalékos aránya 

egyre nő, és ez a fenti tevékenység fokozását 

tenné szükségessé; 

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ifjúsági 

munka, amely általában több tagállamban a helyi 

önkormányzatok hatáskörébe is tartozik, egész 

Európában költségvetési megszorítások áldozata, 

miközben az elszegényedés és a kirekesztettség 

kockázatának kitett fiatalok, valamint a fiatalok 

körében egyre elterjedtebb, egészségkárosító 

magatartási formák és ezzel összefüggő 

fiatalkori halálozási ráta százalékos aránya 

egyre nő, és ez a fenti tevékenység fokozását 

tenné szükségessé. Különösen fontosnak tűnik a 

drogfogyasztást, a túlzott alkoholfogyasztást, a 

dohányzást és a túlsúlyt csökkenteni képes 

pozitív, többek között a testmozgást előtérbe 

helyező életformák népszerűsítése is. Emellett 

fontos lenne olyan aktív politikák kialakítása, 

amelyek egyesületi vagy egyéni formában 

személyes és szakmai fejlődési lehetőségeket 

kínálnának a fiataloknak, hogy a „társadalmi 

kapcsolatok új formáit” (az európai Ifjúsági 

szóló 2001. évi fehér könyv) tudják kialakítani; 

 

Indokolás 

 

EN-AP/IZ/am  

 

Am. 21R 
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Véleménytervezet  Módosítás  

javasolja, hogy kerüljön kidolgozásra egy olyan 

alapcsomag, amit minden tagállam biztosíthatna 

a fiataloknak, különös tekintettel a szélessávú 

internethez való hozzáférésre, a második idegen 

nyelv legalább B2 szintű, közoktatási rendszeren 

belüli elsajátítására, a pályaorientációs 

tanácsadásra és folyamatos tutorálásra, az 

önkéntességben való megfelelő részvételre, az 

első munkahelyhez való jog elősegítésére, a 

pályaválasztási lehetőségekhez igazított 

tanulmányok elvégzéséhez szükséges rugalmas és 

hozzáférhető finanszírozási formákra. Egyúttal 

arra kéri az Európai Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatot olyan fellépésekre, amelyekkel 

biztosítható, hogy az EU-ban minden fiatal 

rendelkezzen „a minimális képesítések és 

készségek garanciájával”, amely jogot biztosít 

számukra a minimális szintű tanulmányokhoz 

való hozzáféréshez és azok elvégzéséhez, és ezzel 

párhuzamosan a megfelelő szintű készségek 

megszerzéséhez; 

javasolja, hogy kerüljön kidolgozásra egy olyan 

alapcsomag, amit minden tagállam a lehetőségei 

mértékéig garantál a fiataloknak.  Ez a csomag 

a szélessávú internethez való hozzáférésre, a 

második idegen nyelv legalább B2 szintű, 

közoktatási rendszeren belüli elsajátításának 

lehetőségére, a pályaorientációs tanácsadásra és 

folyamatos tutorálásra, az önkéntességben való 

megfelelő részvétel esélyére, az első 

munkahelyre való felkészülés elősegítésére, 

valamint a pályaválasztási lehetőségekhez 

igazított tanulmányok elvégzéséhez szükséges 

rugalmas és hozzáférhető finanszírozási formákra 

összpontosíthatna. Egyúttal arra kéri az Európai 

Bizottságot, hogy lépjen fel annak biztosítása 

érdekében, hogy az EU-ban minden, a 

szakképzés iránt érdeklődő fiatal képzési helyhez 

juthasson, és rendelkezzen „a minimális 

képesítések és készségek garanciájával”, amelyet 

az EU egész területén elismernének és 

érvényesnek tekintenének, és amely jogot 

biztosít számukra a minimális szintű 

tanulmányokhoz való hozzáféréshez és azok 

elvégzéséhez, és ezzel párhuzamosan a megfelelő 

szintű készségek megszerzéséhez. Ezt ki kell 

egészíteni a készségek megfelelő formában 

történő elismerésével, amely tudomásul veszi a 

ELŐADÓI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY – 23. cikk (3) bekezdés 

 

31/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
AZ IFJÚSÁGPOLITIKA TERÉN FOLYTATOTT EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

  

Ez a módosító indítvány a 31., 33., 34., 35., 36. és 37. módosító 

indítványhoz kapcsolódik. 

 

16. pont 

 

Az alábbiak szerint módosítandó: 

BORBOLY Csaba 
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fiatalok akár nem formális keretben végzett 

tevékenységeinek hozzáadott értékét; 

 

Indokolás 

 

 

EN-AP/IZ/am 

 

  

Am. 31R 
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40/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
AZ IFJÚSÁGPOLITIKA TERÉN FOLYTATOTT EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Ez a módosító indítvány a 40., 41., 42., 44. és 45. módosító 

indítványhoz kapcsolódik. 

 

18. pont 

 

Az alábbiak szerint módosítandó: 

BORBOLY Csaba 

 

Véleménytervezet  Módosítás  

hangsúlyozza, hogy fel kell tárni az 

ifjúságpolitika terén az olyan kihívások 

kezelésének lehetőségét, mint amilyen a 

készségek összehangolása a munkaadók 

igényeivel, a periférikus vagy vidéki régiókban, 

demográfiai kihívásokkal küzdő kistelepüléseken 

élő fiatalok esélyegyenlőségének kérdése, 

valamint a regionális sajátosságokhoz és speciális 

képességekhez igazított szakképzési 

kezdeményezések felkarolása és az ezekkel 

kapcsolatos jó gyakorlat megosztása. 

Hangsúlyozza továbbá, hogy a készségeknek a 

munkaadók elvárásaival való összehangolása 

fontos tényező a fiatalok munkanélküliségét és a 

fiatalok jövőbeli pályafutásbeli kilátásainak 

továbbfejlesztését illetően, ezért kéri, hogy erre 

fordítsanak fokozott figyelmet; 

hangsúlyozza, hogy fel kell tárni az 

ifjúságpolitika terén az olyan kihívások 

kezelésének lehetőségét, mint amilyen a 

készségek összehangolása a munkaadók 

termelési kontextushoz és a területi 

sajátosságokhoz kapcsolódó igényeivel (ami az 

ifjúsági munkanélküliség magas rátájának 

csökkentéséhez is fontos), a periférikus, 

legkülső, szigeti vagy vidéki régiókban, 

demográfiai kihívásokkal küzdő kistelepüléseken 

élő fiatalok esélyegyenlőségének kérdése, 

valamint a regionális sajátosságokhoz és speciális 

képességekhez igazított szakképzési 

kezdeményezések felkarolása és az ezekkel 

kapcsolatos jó gyakorlat megosztása, nem 

utolsósorban a kétkezi munka értékének 

növelésével kiegészítve. Hangsúlyozza továbbá, 

hogy a készségeknek a munkaadók elvárásaival 

való összehangolása fontos tényező a fiatalok 

munkanélküliségét és a fiatalok jövőbeli 

pályafutásbeli kilátásainak továbbfejlesztését 

illetően. Úgy véli, hogy ki kell alakítani azokat 

az eljárásokat, amelyek biztosítják a fiatalok 

nem formális oktatás és önkéntesség keretében 

szerzett készségeinek elismerését és igazolását, 

hogy azok hasznosíthatóak legyenek a 

munkahelykeresésben is. Kéri, hogy fordítsanak 
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fokozott figyelmet ezekre a kérdésekre, 

ezenkívül sürgeti, hogy a vállalatok 

tanúsítsanak társadalmi felelősségvállalást: 

fogadják el a fiatalokat, hiszen ők nemcsak a 

jelenlegi és jövőbeli munkaerőt jelentik, hanem 

egyben a vállalati szolgáltatások és termékek 

potenciális vásárlói is; 

 

Indokolás 

 

 

EN-AP/IZ/am 

 

  

Am. 40R 
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46/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
AZ IFJÚSÁGPOLITIKA TERÉN FOLYTATOTT EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Ez a módosító indítvány a 46., 47. és 48. módosító 

indítványhoz kapcsolódik. 

 

19. pont 

 

Az alábbiak szerint módosítandó: 

BORBOLY Csaba 

 

Véleménytervezet  Módosítás  

megítélése szerint továbbra is nagy figyelmet kell 

szentelni az ifjúságpolitikán belül az olyan 

szakpolitikai területeknek, mint amilyen a 

fiatalok nemen, faji vagy etnikai származáson, 

valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 

illetve szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetése, illetve az ezekkel kapcsolatos 

teendők megfogalmazása; 

megítélése szerint továbbra is nagy figyelmet kell 

szentelni az ifjúságpolitikán belül – mind a 

tagállamok, mind pedig a regionális és helyi 

önkormányzatok szintjén – az olyan 

szakpolitikai területeknek, mint amilyen a 

fiatalok biológiai és társadalmi nemen, faji vagy 

etnikai származáson, valláson vagy 

meggyőződésen, fogyatékosságon, illetve 

szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetése. Ennek keretében 

népszerűsíteni lehetne a kereszténységből és az 

európai humanizmus hagyományából öröklött 

értékeket is. Fontos még az ezekkel kapcsolatos 

teendők megfogalmazása, a nemzeti és etnikai 

kisebbségekhez tartozó fiatalok sajátos 

problémáiról sem feledkezve meg; 

 

Indokolás 

 

 

EN-AP/IZ/am 

 

  

Am. 46R 
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57/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
AZ IFJÚSÁGPOLITIKA TERÉN FOLYTATOTT EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

  

Ez a módosító indítvány az 57. és 58. módosító indítványhoz 

kapcsolódik. 

 

23. pont 

 

Az alábbiak szerint módosítandó: 

BORBOLY Csaba 

 

Véleménytervezet  Módosítás  

érdemesnek látja megvizsgálni, hogy egyrészt az 

újszerű társadalmi, közösségi keretek, mint a 

környezettudatosság, a közösségi szerepvállalás, 

az elesettek támogatása, a hagyományos, 

természetközeli életmód felértékelődése hogyan 

segítheti a fiatalok társadalmi részvételét és 

sikeres integrációját, másrészt hogyan erősíthető 

meg a családok védelme, a családalapítás és a 

gyermekvállalás támogatása, különös tekintettel 

a demográfiai kihívásokkal küzdő régiókra; 

érdemesnek látja megvizsgálni, hogy egyrészt az 

újszerű társadalmi, közösségi keretek, mint a 

többek között a fenntartható és energiahatékony 

termeléssel kapcsolatos környezettudatosság, a 

közösségi szerepvállalás, az elesettek támogatása 

és a kézműves tevékenységek felértékelődése 

hogyan segítheti a fiatalok társadalmi részvételét 

és sikeres integrációját, másrészt hogyan lehet 

megerősíteni a családok védelmét, a fiatalok 

eredeti családja és az általuk alapított vagy 

alapítandó családok segítését, illetve a 

családalapítás és a gyermekvállalás támogatását, 

különös tekintettel a demográfiai kihívásokkal 

küzdő régiókra; 

 

Indokolás 

 

 

EN-AP/IZ/am 

 

  

Am. 57R 
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68/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
AZ IFJÚSÁGPOLITIKA TERÉN FOLYTATOTT EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

Ez a módosító indítvány a 68. és 69. módosító indítványhoz 

kapcsolódik. 

 

30. pont 

 

Az alábbiak szerint módosítandó: 

BORBOLY Csaba 

 

Véleménytervezet  Módosítás  

javasolja az európai regionális és helyi 

önkormányzatoknak, hogy az Unió és a 

tagállamok ifjúságpolitikáját is figyelembe véve 

dolgozzanak ki olyan helyi és regionális 

stratégiákat, amelyek kifejezetten a fiatalok 

sajátos problémáival és lehetőségeivel 

foglalkoznak, és törekedjenek arra, hogy 

elmélyítsék az ilyen tervek készítése során az 

egymástól való tanulás lehetőségét, minél 

nagyobb mértékben biztosítva egyúttal a 

célcsoport, azaz a fiatalok részvételét az ilyen 

tervek és stratégiák kidolgozásában és a 

megvalósítás ellenőrzésében is. 

javasolja az európai regionális és helyi 

önkormányzatoknak, hogy az Unió és a 

tagállamok ifjúságpolitikáját is figyelembe véve 

dolgozzanak ki olyan helyi és regionális 

stratégiákat, amelyek egyértelműen a fiatalok 

sajátos problémáival és lehetőségeivel 

foglalkoznak.   E tervek kidolgozásánál 

törekedni kell arra, hogy a célcsoportot – a 

fiatalokat – minél nagyobb mértékben bevonják 

a kidolgozásukba, végrehajtásukba és 

értékelésükbe, és támogassák az egymástól való 

tanulás lehetőségét. Az RB ugyanakkor 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 

ifjúsággal kapcsolatos minden stratégia és 

szakpolitika foglaljon magában horizontális 

intézkedéseket a biológiai és társadalmi nemen, 

faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 

meggyőződésen alapuló megkülönböztetés elleni 

küzdelem érdekében. 
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