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EN-AGN-AP/IZ

1. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

2. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUTCHINSON Alain  

BUŽINEC Snježana  

HORVÁTH Jácint  

MAVROMMÁTI Louisa  

WINTER Babette  

 

Véleménytervezet Módosítás 

kiemelten fontosnak tartja, hogy a Bizottság a 

2010-2018-as ifjúságpolitikai együttműködési 

időszak vonatkozásában szükségesnek látja, hogy 

az olyan új kihívásokra is lehetőségekhez mérten 

gyorsan kell reagálni a szakpolitika megfelelő 

finomhangolásával, mint amilyen a menekült 

fiatalok beilleszkedése vagy a szélsőséges nézetek 

térnyerése a fiatalok körében; 

kiemelten fontosnak tartja, hogy a Bizottság a 

2016-2018-as ifjúságpolitikai együttműködési 

időszak vonatkozásában szükségesnek látja, hogy 

az olyan új kihívásokra is lehetőségekhez mérten 

gyorsan kell reagálni a szakpolitika megfelelő 

finomhangolásával, mint amilyen a menekült 

fiatalok beilleszkedése vagy a szélsőséges nézetek 

térnyerése a fiatalok körében; 

Indokolás 

 

Magától értetődik.  
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EN-AGN-AP/IZ

2. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

3. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUTCHINSON Alain  

BUŽINEC Snježana  

HORVÁTH Jácint  

MAVROMMÁTI Louisa  

WINTER Babette  

 

Véleménytervezet Módosítás 

megerősíti, hogy a továbbiakban is az 

ifjúságpolitika célrendszerének fókuszában kell 

lennie az esélyegyenlőség biztosításának, a 

társadalmi integráció előmozdításának, valamint a 

fiatalok munkapiaci versenyképessége 

erősítésének;  

megerősíti, hogy a továbbiakban is az 

ifjúságpolitika célrendszerének fókuszában kell 

lennie az esélyegyenlőség biztosításának, a 

társadalmi integráció előmozdításának, valamint a 

fiatalok munkapiaci versenyképessége 

erősítésének, ezzel párhuzamosan pedig elő kell 

mozdítani az aktív polgári szerepvállalást, a 

megkülönböztetésmentességet és az 

interkulturális megértést;  

Indokolás 

 

Magától értetődik. 



Am. 3 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

3. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 
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4. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUDDART Doreen  

 

Véleménytervezet Módosítás 

aggodalmát fejezi ki ugyanakkor, hogy a Bizottság 

nem említi meg a regionális és helyi 

önkormányzatok szerepét az ifjúságpolitika 

összefüggésében, annak ellenére, hogy egészen 

nyilvánvaló, hogy az ifjúságpolitika, mint 

tagállami szakpolitika is a legtöbb tagállamban 

meghatározó módon a helyi és regionális 

önkormányzatok kompetenciájába tartozik, ha 

esetenként eltérő mértékben is;  

aggodalmát fejezi ki ugyanakkor, hogy a Bizottság 

nem említi meg a regionális és helyi 

önkormányzatok szerepét az ifjúságpolitika 

összefüggésében, annak ellenére, hogy egészen 

nyilvánvaló, hogy a legtöbb tagállamban, ahol 

van az ifjúsági ügyekre vonatkozó tagállami 

szakpolitika, az meghatározó módon a helyi és 

regionális önkormányzatok kompetenciájába 

tartozik, ha esetenként eltérő mértékben is;  
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EN-AGN-AP/IZ

4. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 
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5. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUDDART Doreen  

 

Véleménytervezet Módosítás 

javasolja, hogy az egyes szakpolitikai területeken 

alkalmazott definíciókat közelítsék egymáshoz, 

hiszen például a közös agrárpolitika tekintetében 

a negyvenéves gazdák tartoznak a fiatal gazda 

kategóriába, máshol huszonöt vagy harmincéves 

felső korhatárról esik szó, míg a tudományos 

tevékenység esetében harmincöt éves kort szokás 

alkalmazni – azaz nyilvánvaló, hogy a megfelelő 

szakpolitikai hatások elérése, és az eszközök 

hatásainak mérhetővé tétele érdekében ezen a 

téren további teendők állnak előttünk;  

nagyra értékeli az Eurostat munkáját, amelynek 

célja, hogy az ifjúsággal kapcsolatos kérdések 

szempontjából releváns tényezőkről adatsorokat 

állítson elő, és ezeket összehangolja; 

Indokolás 

 

A harmonizáció hasznos, de csak akkor, ha indokolt, és nem csupán önmagában való cél.  
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EN-AGN-AP/IZ

5. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 
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A szöveg a következőképpen módosítandó:  

SHARPE Dee  

 

Véleménytervezet Módosítás 

javasolja, hogy az egyes szakpolitikai területeken 

alkalmazott definíciókat közelítsék egymáshoz, 

hiszen például a közös agrárpolitika tekintetében a 

negyvenéves gazdák tartoznak a fiatal gazda 

kategóriába, máshol huszonöt vagy harmincéves 

felső korhatárról esik szó, míg a tudományos 

tevékenység esetében harmincöt éves kort szokás 

alkalmazni – azaz nyilvánvaló, hogy a megfelelő 

szakpolitikai hatások elérése, és az eszközök 

hatásainak mérhetővé tétele érdekében ezen a 

téren további teendők állnak előttünk;  

javasolja, hogy az egyes uniós szakpolitikai 

területeken alkalmazott definíciókat közelítsék 

egymáshoz, hiszen például a közös agrárpolitika 

tekintetében a negyvenéves gazdák tartoznak a 

fiatal gazda kategóriába, máshol huszonöt vagy 

harmincéves felső korhatárról esik szó, míg a 

tudományos tevékenység esetében harmincöt éves 

kort szokás alkalmazni – azaz nyilvánvaló, hogy a 

megfelelő szakpolitikai hatások elérése, és az 

eszközök hatásainak mérhetővé tétele érdekében 

ezen a téren további teendők állnak előttünk;  

Indokolás 

 

Tisztázni kellene, hogy uniós szakpolitikai definíciókról beszélünk.  
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EN-AGN-AP/IZ

6. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

6. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUTCHINSON Alain  

BUŽINEC Snježana  

HORVÁTH Jácint  

MAVROMMÁTI Louisa  

WINTER Babette  

 

Véleménytervezet Módosítás 

felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a 

jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 

lehetőség nyílik-e arra, hogy a tagállami szint 

alatti, legalább NUTS2 szinten is elemzéseket 

lehessen végezni az ifjúságpolitika területén, és 

amennyiben ezek hozzáférhetőek már most, úgy 

tegye meg a szükséges intézkedéseket a megfelelő 

mélységű területi elemzések elvégzése érdekében. 

Amennyiben pedig az adatgyűjtés nem megfelelő 

jelenleg, akkor vizsgálja meg, hogyan javítható a 

szakpolitika regionális és helyi szintű 

indikátorainak megfelelő gyűjtése és 

feldolgozása; 

felkéri a Bizottságot, hogy szisztematikusan 

vizsgálja meg a tagállami szint alatti, legalább 

NUTS2 szintű ifjúságpolitikák területi hatását. 

Ugyanakkor az uniós tagállamok közötti nyitott 

koordinációs módszer keretében szükségesnek 

tartja mérhető mutatók, valamint az ifjúsággal 

kapcsolatos konkrét, az összes kormányzati 

szintre kiterjedő cselekvési tervek kidolgozását, 

illetve az ifjúsági szervezetek és az állami 

hatóságok közötti szoros partnerségek 

kialakítását;  

Indokolás 

 

Könnyebben érthetővé teszi a szöveget. 
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PT-AP/JB

7. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 
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6. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

GOMES Luís  

 

Véleménytervezet Módosítás 

felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a 

jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 

lehetőség nyílik-e arra, hogy a tagállami szint 

alatti, legalább NUTS2 szinten is elemzéseket 

lehessen végezni az ifjúságpolitika területén, és 

amennyiben ezek hozzáférhetőek már most, úgy 

tegye meg a szükséges intézkedéseket a megfelelő 

mélységű területi elemzések elvégzése érdekében. 

Amennyiben pedig az adatgyűjtés nem megfelelő 

jelenleg, akkor vizsgálja meg, hogyan javítható a 

szakpolitika regionális és helyi szintű 

indikátorainak megfelelő gyűjtése és feldolgozása; 

felkéri a Bizottságot, hogy elemezze a tagállami 

szint alatti, legalább NUTS2 szintű 

ifjúságpolitikákat. Amennyiben pedig a jelenleg 

rendelkezésre álló adatok nem teszik lehetővé a 

kívánt elemzések elvégzését, akkor vizsgálja meg, 

hogyan javítható a szakpolitika regionális és helyi 

szintű indikátorainak megfelelő gyűjtése és 

feldolgozása;  

Indokolás 

 

Az RB álláspontjának határozottabb és egyértelműbb megfogalmazása, ezzel párhuzamosan pedig a 

témának tulajdonítandó jelentőség megerősítése. 
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EN-AGN-AP/IZ

8. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

6. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUDDART Doreen  

 

Véleménytervezet Módosítás 

felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a 

jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 

lehetőség nyílik-e arra, hogy a tagállami szint 

alatti, legalább NUTS2 szinten is elemzéseket 

lehessen végezni az ifjúságpolitika területén, és 

amennyiben ezek hozzáférhetőek már most, úgy 

tegye meg a szükséges intézkedéseket a megfelelő 

mélységű területi elemzések elvégzése érdekében. 

Amennyiben pedig az adatgyűjtés nem megfelelő 

jelenleg, akkor vizsgálja meg, hogyan javítható a 

szakpolitika regionális és helyi szintű 

indikátorainak megfelelő gyűjtése és feldolgozása;  

felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a 

jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 

lehetőség nyílik-e arra, hogy a tagállami szint 

alatti, legalább NUTS2 szinten is elemzéseket 

lehessen végezni az ifjúságpolitika területén, és 

tegye meg a szükséges intézkedéseket a 

megfelelő, alapos területi elemzések terjesztése 

érdekében. Amennyiben pedig az adatgyűjtés nem 

megfelelő jelenleg, akkor vizsgálja meg, hogyan 

javítható a szakpolitika regionális és helyi szintű 

indikátorainak megfelelő gyűjtése és feldolgozása;  
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_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

9. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

7. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUTCHINSON Alain  

BUŽINEC Snježana  

HORVÁTH Jácint  

MAVROMMÁTI Louisa  

WINTER Babette  

 

Véleménytervezet Módosítás 

az érintettekkel való egyeztetések alapján úgy 

ítéli meg, hogy bár az Erasmus+ és az ifjúsági 

garancia valóban kiemelten fontos eszközök 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 kapcsolatos információkat is; 

úgy ítéli meg, hogy az Erasmus+ és az ifjúsági 

garancia valóban olyan, a fiatalok 

foglalkoztathatóságát befolyásoló eszközök, 

amelyek kiemelten fontosak a szakpolitikai célok 

elérése érdekében; azonban mivel ifjúságpolitikai 

fellépései során az EU összetett kihívásokkal 

szembesül, 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[1] 

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; 

 

[1] Sajtóközlemény az Oktatási, Ifjúsági, 

Kulturális és Sportügyi Tanács 3358. üléséről: 

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

wnloadAsset.aspx?id=40802190967.   

Indokolás 

 

Az oktatásba irányuló beruházás alapvető az ifjúságpolitika sikerességéhez. 

http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadAsset.aspx?id=40802190967
http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadAsset.aspx?id=40802190967
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COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

PT-AP/JB

10. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

7. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

GOMES Luís  

 

Véleménytervezet Módosítás 

az érintettekkel való egyeztetések alapján úgy ítéli 

meg, hogy bár az Erasmus+ és az ifjúsági garancia 

valóban kiemelten fontos eszközök 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 kapcsolatos információkat is;  

az érintettekkel való egyeztetések alapján úgy ítéli 

meg, hogy bár az Erasmus+ és az ifjúsági garancia 

valóban kiemelten fontos eszközök 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;  

Indokolás 

 

Az Európai Bizottságtól kért információk típusának konkrét megnevezése. 
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_____________ 

 

IT-JK/JB

11. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

7. pont  

 

A következőképpen módosítandó:  

ROSSI Enrico  

 

Véleménytervezet Módosítás 

az érintettekkel való egyeztetések alapján úgy ítéli 

meg, hogy bár az Erasmus+ és az ifjúsági garancia 

valóban kiemelten fontos eszközök 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 kapcsolatos információkat is;  

az érintettekkel való egyeztetések alapján úgy ítéli 

meg, hogy bár az Erasmus+ és az ifjúsági garancia 

valóban kiemelten fontos eszközök 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 kapcsolatos információkat is többek 

között azért, hogy megítélhető legyen, nincs-e 

szükség külön intézkedési területek bevezetésére 

a strukturális alapokon belül;  

Indokolás 

 

Ez garantálja egy átfogó politika bevezetését az összes tagállamban és régióban. Az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezésnek köszönhetően finanszírozott ifjúsági garancia ugyanezt a célt tartja 

szem előtt: integrált és homogén politikák kidolgozását. 
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COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

12. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

8. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUDDART Doreen  

 

Véleménytervezet Módosítás 

aggodalommal szemléli, hogy a fiatalok közvetlen 

politikai aktivitása csökken, és általában is sok 

fiatal szkeptikusan vagy elutasítóan viseltetik a 

részvételi lehetőségekkel kapcsolatosan;  

megjegyzi, hogy a fiatalok közvetlen politikai 

aktivitása csökken, azonban üdvözli, hogy sok 

fiatal aktívan érdeklődik a környezet, a közösségi 

hálózatok, az emberi jogok és az önkéntesség 

iránt;  

Indokolás 

 

Nem feltétlenül indokolt az aggály. A fiatalok másféle módszerekkel vesznek részt politikai 

tevékenységekben. 
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COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

13. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

9. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUTCHINSON Alain  

BUŽINEC Snježana  

HORVÁTH Jácint  

MAVROMMÁTI Louisa  

WINTER Babette  

 

Véleménytervezet Módosítás 

javasolja, hogy a Bizottság vizsgálja meg a 

tagállamok és a régiók jó gyakorlatát a választójog 

alsó korhatárának csökkentése tekintetében, 

különös tekintettel arra, hogy milyen hatással volt 

közvetve vagy közvetlenül a fiatalok politikai 

szerepvállalására és részvételi hajlandóságának 

alakulására, és a vizsgálat eredményét ossza meg a 

tagállamokkal és a régiókkal;  

javasolja, hogy a Bizottság vizsgálja meg a 

tagállamok és a régiók jó gyakorlatát a politikai 

alapoknak az állampolgári ismeretek iskolai 

oktatása keretében történő átadása és a 

választójog alsó korhatárának csökkentése 

tekintetében, különös tekintettel arra, hogy milyen 

hatással volt közvetve vagy közvetlenül ez a két 

elem a fiatalok politikai szerepvállalására és 

részvételi hajlandóságának alakulására, és a 

vizsgálat eredményét ossza meg a tagállamokkal 

és a régiókkal;  

Indokolás 

 

A választójog alsó korhatárának csökkentése önmagában nem feltétlenül garantálja a fiatalok teljes 

körű és tájékozott politikai részvételét. 
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COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

14. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

10. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

SHARPE Dee  

 

Véleménytervezet Módosítás 

kifejezetten fontosnak tartja az ifjúsági 

szervezeteket, különösen azokat, amelyek 

formalizált keretek között működnek, mivel ezek 

jelentős mértékben hozzájárulnak a fiatalok 

részvételi kompetenciáinak fejlesztéséhez, és 

maguknak a döntéshozatali eljárásoknak a 

minőségi javulásához – ezért megítélése szerint 

meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az 

ilyen szervezetek megfelelő támogatásban 

részesüljenek a regionális és európai 

szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználásához;  

kifejezetten fontosnak tartja az ifjúsági 

szervezeteket, különösen azokat, amelyek 

formalizált keretek között működnek, mivel ezek 

jelentős mértékben hozzájárulnak a fiatalok 

részvételi kompetenciáinak fejlesztéséhez, és 

maguknak a döntéshozatali eljárásoknak a 

minőségi javulásához – ezért megítélése szerint 

fontos, hogy az ilyen szervezetek támogatásban 

részesüljenek;  

Indokolás 

 

Nem világos, hogy mit jelent a „megfelelő támogatás”. A módosítás célja a mondanivaló tisztázása. 
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_____________ 

 

IT-JK/JB

15. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

10. pont  

 

A szöveg új ponttal egészítendő ki:  

ROSSI Enrico  

 

Véleménytervezet Módosítás 

 hangsúlyozza továbbá, hogy azonosítani és 

támogatni kell a nem strukturált formájú ifjúsági 

közösségeket, melyek egyre több fiatalt vonzanak, 

többek között a közösségi médiának 

köszönhetően. Ezek a szervezetek gyakran azokat 

a fiatalokat képviselik, akik nehezen jutnak 

hozzá a lehetőségekhez és akiknek nincsenek 

meg az eszközeik az intézményekkel való 

kapcsolattartáshoz;  

Indokolás 

 

A strukturált szervezeteken kívül maradt fiataloknak a megszólítása lehetőséget teremt valóban 

inkluzív és részvételi folyamatok elindítására, főként ott, ahol a részvétel hagyományos módjai egyre 

inkább visszaesnek. 



Am. 16 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

_____________ 

 

IT-JK/JB

16. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

10. pont  

 

A szöveg új ponttal egészítendő ki:  

ANCISI Alvaro  

 

Véleménytervezet Módosítás 

 elismeri a minőségi ifjúsági munka jelentőségét, 

illetve azt, hogy fejleszteni kell a társadalmi, 

viselkedésbeli és technológiai változásokra 

történő válaszadási képességet;  



Am. 17 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

_____________ 

 

IT-JK/JB

17. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

10. pont  

 

A szöveg új ponttal egészítendő ki:  

ANCISI Alvaro  

 

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;  



Am. 18 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

18. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

11. pont  

 

A pont törlendő:  

HUDDART Doreen  

 

Véleménytervezet Módosítás 

megítélése szerint az egyes európai régiókban a 

migrációs folyamatok igen kedvezőtlenek a 

fiatalok tekintetében, ezért meg kell vizsgálni 

annak lehetőségét, hogy a kibocsájtó és a fogadó 

régiók megfelelő partnerségeket hozzanak létre 

egyrészt a beilleszkedési nehézségek kezelése 

érdekében, másrészt viszont ugyanolyan 

hangsúlyos elemként kéri, hogy ezen régiók közti 

partnerségek keretében, de uniós 

kezdeményezések révén is, tegyék meg a 

szükséges lépéseket a kibocsájtó régiókba való 

visszatérés támogatásának elősegítésére;  

 

Indokolás 

 

A szöveg nem érthető.  
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_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

19. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

11. pont  

 

A pont törlendő:  

SHARPE Dee  

 

Véleménytervezet Módosítás 

megítélése szerint az egyes európai régiókban a 

migrációs folyamatok igen kedvezőtlenek a 

fiatalok tekintetében, ezért meg kell vizsgálni 

annak lehetőségét, hogy a kibocsájtó és a fogadó 

régiók megfelelő partnerségeket hozzanak létre 

egyrészt a beilleszkedési nehézségek kezelése 

érdekében, másrészt viszont ugyanolyan 

hangsúlyos elemként kéri, hogy ezen régiók közti 

partnerségek keretében, de uniós 

kezdeményezések révén is, tegyék meg a 

szükséges lépéseket a kibocsájtó régiókba való 

visszatérés támogatásának elősegítésére;  

 

Indokolás 

 

A bevándorlás nem tartozik a vélemény tárgykörébe. 



Am. 20 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

20. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

11. pont  

 

A következőképpen módosítandó:  

HUTCHINSON Alain  

BUŽINEC Snježana  

HORVÁTH Jácint  

MAVROMMÁTI Louisa  

WINTER Babette  

 

Véleménytervezet Módosítás 

megítélése szerint az egyes európai régiókban a 

migrációs folyamatok igen kedvezőtlenek a 

fiatalok tekintetében, ezért meg kell vizsgálni 

annak lehetőségét, hogy a kibocsájtó és a fogadó 

régiók megfelelő partnerségeket hozzanak létre 

egyrészt a beilleszkedési nehézségek kezelése 

érdekében, másrészt viszont ugyanolyan 

hangsúlyos elemként kéri, hogy ezen régiók közti 

partnerségek keretében, de uniós 

kezdeményezések révén is, tegyék meg a 

szükséges lépéseket a kibocsájtó régiókba való 

visszatérés támogatásának elősegítésére;  

megítélése szerint az EU-n belül a gazdasági 

válság következményeként megindult migrációs 

áramlatokat és az abból eredő, egyes régiókban 

jelentkező agyelszívást a demográfiai 

kihívásokkal együtt különféle uniós politikákkal 

kezelni kell, elsősorban a fiatalokra építve. Ezen 

túlmenően az RB úgy látja, hogy – a jelenlegi 

migrációs válságra adott válaszul és az európai 

migrációs stratégiához kapcsolódva – közvetlenül 

hozzáférhető pénzügyi forrásokat kell sürgősen a 

helyi és regionális önkormányzatok 

rendelkezésére bocsátani, hogy teljesíthessék a 

migrációra és a beilleszkedésre vonatkozó 

kötelezettségeiket;  

Indokolás 

 

A javasolt módosítás célja a migrációs áramlatokhoz kötődő kihívások jobb meghatározása.  
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COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

IT-JK/JB

21. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

11. pont  

 

A szöveg új ponttal egészítendő ki:  

ROSSI Enrico  

 

Véleménytervezet Módosítás 

 alapvető jelentőségűnek tartja a Földközi-tengeri 

térség fiataljai hálózatának a létrehozását azért, 

hogy elősegítsék a párbeszédet a mobilitás, az 

oktatási és foglalkoztatási politikák, a nemek 

közötti egyenlőség, valamint a fiataloknak az 

intézményekben betöltött szerepe témájában;  

Indokolás 

 

Az elsősorban a fiatal generációkat érintő migrációs jelenségek kezeléséhez elő kell segíteni a 

származási és a befogadó országok fiataljainak találkozásait egy tényleges, kultúrák közötti és 

rasszizmus elleni párbeszéd támogatásával. 



Am. 22 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

DE-LM

22. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

megújított keretének végrehajtása (2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

12. pont  

 

A pont törlendő:  

LEHMANN Heinz  

 

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;  

 

Indokolás 

 

Az EU-nak e téren nincs hatásköre. AZ EUMSZ 6. cikke csupán azt rögzíti, hogy az Unió hatáskörrel 

rendelkezik a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések 

végrehajtására. A javasolt intézkedéseket tartalmazó alapcsomag biztosítása nem tartozik ide. 
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_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

23. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

12. pont  

 

A következőképpen módosítandó:  

HUDDART Doreen  

 

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;  

nyomatékosan ajánlja, hogy minden tagállam 

biztosítsa a fiataloknak a szélessávú internethez 

való hozzáférést, egy harmadik nyelv legalább B2 

szintű, közoktatási rendszeren belüli 

elsajátításának lehetőségét, a pályaorientációs 

tanácsadáshoz és folyamatos tutoráláshoz való 

hozzáférést, esélyt az önkéntességben való 

megfelelő részvételre, valamint az első 

munkahely megszerzését és a pályaválasztási 

lehetőségekhez igazított tanulmányok 

elvégzéséhez szükséges rugalmas és hozzáférhető 

finanszírozási formákhoz való hozzáférést;  

Indokolás 

 

1) Nem világos, hogy az „alapcsomag” hogyan működne, így ezt a fogalmat kihúztuk.  

2) Egy új nyelv nem szükségszerűen „idegen”, pl. a többnyelvű országok esetében. 
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_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

24. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

12. pont  

 

A következőképpen módosítandó:  

SHARPE Dee  

 

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;  

javasolja, hogy kerüljön kidolgozásra egy olyan 

csomag, amelyet minden tagállam a saját 

szükségleteinek megfelelően használhatna fel a 

fiatalok támogatására. Ez a csomag 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 munkahelyre való felkészülés elősegítésére, 

valamint a pályaválasztási lehetőségekhez 

igazított tanulmányok elvégzéséhez szükséges 

rugalmas és hozzáférhető finanszírozási formákra 

összpontosíthatna;  

Indokolás 

 

Gondoskodni kell a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartásáról. 



Am. 25 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

25. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

12. pont  

 

A következőképpen módosítandó:  

HUTCHINSON Alain  

BUŽINEC Snježana  

HORVÁTH Jácint  

MAVROMMÁTI Louisa  

WINTER Babette  

 

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;  

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;  

Indokolás 

 

Az új készségek európai menetrendjén belül ez az egyik vitapont. 



Am. 26 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

26. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

13. pont  

 

A pont törlendő:  

HUDDART Doreen  

 

Véleménytervezet Módosítás 

véleménye szerint az ifjúságpolitikát az egyes 

szakpolitikák, de különösen az Európai Szociális 

Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

megvalósítása vonatkozásában már a jelen 

programozási időszakban javasolt beemelni a 

horizontális célok körébe, és ennek során 

figyelemmel kell lenni az egyes régiók eltérő 

adottságaira, nemcsak a tagállami 

különbségekre;  

 

Indokolás 

 

Már késő a fenti alapoknak a jelenlegi programidőszakon belüli felhasználására vonatkozó ajánlásokat 

megfogalmazni. 



Am. 27 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

27. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

14. pont  

 

A következőképpen módosítandó:  

SHARPE Dee  

 

Véleménytervezet Módosítás 

hangsúlyozza, hogy fel kell tárni az ifjúságpolitika 

terén az olyan kihívások kezelésének lehetőségét, 

mint amilyen 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, 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; 

Indokolás 

 

A módosítás az RB-nek a CdR 1319/2014 jelű véleményében (A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 

Bizottságának – A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi 

keret) megfogalmazott álláspontját kívánja beilleszteni. 



Am. 28 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

28. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

15. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

SHARPE Dee  

 

Véleménytervezet Módosítás 

megítélése szerint továbbra is nagy figyelmet kell 

szentelni az ifjúságpolitikán belül az olyan 

szakpolitikai területeknek, mint amilyen az etnikai 

kisebbségekhez tartozó fiatalok diszkriminációja 

vagy kirekesztése, illetve az ezekkel kapcsolatos 

teendők megfogalmazása;  

megítélése szerint továbbra is nagy figyelmet kell 

szentelni az ifjúságpolitikán belül az olyan 

szakpolitikai területeknek is, mint amilyen az 

etnikai kisebbségekhez tartozó fiatalok 

diszkriminációja vagy kirekesztése, és 

hangsúlyozza, hogy fontos a társadalmi 

kohézióval kapcsolatos legjobb gyakorlatok 

megosztása;  

Indokolás 

 

A pont összeolvasztása a 21. ponttal és világosabb fogalmazás.  



Am. 29 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

29. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

15. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUTCHINSON Alain  

BUŽINEC Snježana  

HORVÁTH Jácint  

MAVROMMÁTI Louisa  

WINTER Babette  

 

Véleménytervezet Módosítás 

megítélése szerint továbbra is nagy figyelmet kell 

szentelni az ifjúságpolitikán belül az olyan 

szakpolitikai területeknek, mint amilyen az etnikai 

kisebbségekhez tartozó fiatalok diszkriminációja 

vagy kirekesztése, illetve az ezekkel kapcsolatos 

teendők megfogalmazása;  

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;  

Indokolás 

 

A megfogalmazás összehangolása az EUMSZ 10. cikkével. 



Am. 30 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

30. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

15. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUDDART Doreen  

 

Véleménytervezet Módosítás 

megítélése szerint továbbra is nagy figyelmet kell 

szentelni az ifjúságpolitikán belül az olyan 

szakpolitikai területeknek, mint amilyen az etnikai 

kisebbségekhez tartozó fiatalok diszkriminációja 

vagy kirekesztése, illetve az ezekkel kapcsolatos 

teendők megfogalmazása;  

megítélése szerint továbbra is nagy figyelmet kell 

szentelni az ifjúságpolitikán belül az olyan 

szakpolitikai területeknek, mint amilyen az etnikai 

kisebbségekhez és a hátrányos helyzetű 

csoportokhoz tartozó fiatalok diszkriminációja 

vagy kirekesztése, illetve az ezekkel kapcsolatos 

teendők megfogalmazása;  



Am. 31 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

31. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

16. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

SHARPE Dee  

 

Véleménytervezet Módosítás 

felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

tekintsék át, hogy a munkajogi és a 

munkavédelmi, valamint az önkéntesekkel 

kapcsolatos jogszabályok megvalósulása 

tekintetében a fiatalok megfelelő tájékoztatásban 

és adott esetben védelemben részesülnek-e, 

különösen, amikor nem a szokásos tartózkodási 

hely szerinti tagállamban kerülnek önkéntesi 

vagy munkajogi jogviszonyba;  

kéri, hogy a munkajogi és a munkavédelmi, 

valamint az önkéntesekkel kapcsolatos 

jogszabályokról szóló információkat tegyék 

könnyebben hozzáférhetővé a lakosság számára;  

Indokolás 

 

A pont tisztázása, és utalás arra, hogy a lakosságnak hozzá kell tudnia férni az információkhoz, ami az 

átláthatóság és a jó kormányzás fontos eleme. 



Am. 32 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

32. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

16. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUTCHINSON Alain  

BUŽINEC Snježana  

HORVÁTH Jácint  

MAVROMMÁTI Louisa  

WINTER Babette  

 

Véleménytervezet Módosítás 

felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

tekintsék át, hogy a munkajogi és a 

munkavédelmi, valamint az önkéntesekkel 

kapcsolatos jogszabályok megvalósulása 

tekintetében a fiatalok megfelelő tájékoztatásban 

és adott esetben védelemben részesülnek-e, 

különösen, amikor nem a szokásos tartózkodási 

hely szerinti tagállamban kerülnek önkéntesi vagy 

munkajogi jogviszonyba;  

felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

tekintsék át, hogy a munkajogi és a 

munkavédelmi, valamint az önkéntesekkel 

kapcsolatos jogszabályok megvalósulása 

tekintetében a fiatalok megfelelő tájékoztatásban 

és védelemben részesülnek-e, amikor a saját 

országukban vagy nem a szokásos tartózkodási 

hely szerinti tagállamban szakmai gyakorlaton 

vagy gyakornoki munkában vesznek részt, illetve 

önkéntesi vagy munkajogi jogviszonyba kerülnek;  

Indokolás 

 

Pontosítás.  



Am. 33 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

33. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

18. pont  

 

A pont törlendő:  

HUTCHINSON Alain  

BUŽINEC Snježana  

HORVÁTH Jácint  

MAVROMMÁTI Louisa  

 

Véleménytervezet Módosítás 

érdemesnek látja megvizsgálni, hogy az újszerű 

társadalmi, közösségi keretek, mint a 

környezettudatosság, a közösségi szerepvállalás, 

az elesettek támogatása, a hagyományos, 

természetközeli életmód felértékelődése hogyan 

jelenik meg a fiatalok számára, és hogyan 

erősíthetők ezek az új generációs szempontok;  

 

Indokolás 

 

Nem világos, hogy ez a pont milyen üzenetet hordoz. 



Am. 34 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

34. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

19. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

SHARPE Dee  

 

Véleménytervezet Módosítás 

úgy látja, hogy az egyes tagállamok elszigetelt 

lépései az ifjúságpolitika vonatkozásában nem 

minden esetben elegendőek, ezek koordináltsága 

sokszor csak esetleges, és ebben az 

összefüggésben támogatná annak megállapítását, 

hogy az ifjúságpolitika terén jelentősebb európai 

szintű szerepvállalásra és lépésekre van szükség a 

jobb koordináció, a megfelelő harmonizáció, a 

szinergikus lehetőségek kihasználása érdekében, 

különös tekintettel arra, hogy a fiatal generáció 

nyitottabb a mobilitásra és a migrációra, 

hangsúlyozva, hogy a megújított szakpolitikában 

pontosan meg kell fogalmazni a helyi és regionális 

önkormányzatok kiemelt szerepét is;  

támogatja annak megállapítását, hogy az 

ifjúságpolitika terén jelentősebb szerepvállalásra 

és lépésekre van szükség a jobb koordináció, 

illetve a szinergikus lehetőségek kihasználása 

érdekében, különös tekintettel arra, hogy a fiatal 

generáció nyitottabb a mobilitásra és a migrációra, 

hangsúlyozva, hogy a megújított szakpolitikában 

pontosan meg kell fogalmazni a helyi és regionális 

önkormányzatok kiemelt szerepét is;  

Indokolás 

 

A szöveg így tömörebb.  



Am. 35 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

35. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

19. pont  

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

HUDDART Doreen  

 

Véleménytervezet Módosítás 

úgy látja, hogy az egyes tagállamok elszigetelt 

lépései az ifjúságpolitika vonatkozásában nem 

minden esetben elegendőek, ezek koordináltsága 

sokszor csak esetleges, és ebben az 

összefüggésben támogatná annak megállapítását, 

hogy az ifjúságpolitika terén jelentősebb európai 

szintű szerepvállalásra és lépésekre van szükség a 

jobb koordináció, a megfelelő harmonizáció, a 

szinergikus lehetőségek kihasználása érdekében, 

különös tekintettel arra, hogy a fiatal generáció 

nyitottabb a mobilitásra és a migrációra, 

hangsúlyozva, hogy a megújított szakpolitikában 

pontosan meg kell fogalmazni a helyi és regionális 

önkormányzatok kiemelt szerepét is;  

úgy látja, hogy az egyes tagállamok elszigetelt 

lépései az ifjúságpolitika vonatkozásában nem 

minden esetben elegendőek, ezek koordináltsága 

sokszor csak esetleges, ezért támogatja azt a 

javaslatot, hogy az ifjúságpolitika terén 

jelentősebb európai szintű szerepvállalásra és 

lépésekre van szükség a jobb koordináció, a 

harmonizáció kialakítása, valamint a szinergikus 

lehetőségek kihasználása érdekében, különös 

tekintettel arra, hogy a fiatal generáció nyitottabb 

a mobilitásra és a migrációra, hangsúlyozva, hogy 

a megújított szakpolitikában pontosan meg kell 

fogalmazni a helyi és regionális önkormányzatok 

kiemelt szerepét is;  



Am. 36 

COR-2015-04872-00-00-PA-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

IT-JK/JB

36. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

19. pont  

 

A szöveg új ponttal egészítendő ki:  

ROSSI Enrico  

 

Véleménytervezet Módosítás 

 úgy véli, hogy erősíteni kell a fiatalok szerepét a 

demokratikus folyamatokban, hogy hangot 

adhassanak véleményüknek. E cél eléréséhez elő 

kell segíteni a fiatalok közötti párbeszédet a civil 

társadalomnak és a különösen a fiatalok 

szervezeteinek, a helyi önkormányzatoknak, az 

informális szervezeteknek és az NGO-knak a 

bevonásával, hiszen ezek a népesség azon rétegét 

képviselik, amely a legnyitottabb a változásra, a 

társadalmi innovációra és képes egy egész 

társadalom megújulását elősegíteni. Pontosan 

ezért hangsúlyozza a strukturált párbeszéd 

kiterjesztésének fontosságát, és támogatja az 

Európai Bizottságot az e területen tervezett 

további lépések megtételében, mind általában a 

fiatalok, mind pedig az őket képviselő szervezetek 

részvételi lehetőségeinek elmélyítése tekintetében. 

Végül kiemeli, hogy e célok eléréséhez 

strukturált fellépésre lenne szükség, ahogyan az 

az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésen 

keresztül az ifjúsági garancia esetében történik;  

Indokolás 

 

A strukturált párbeszéd a döntéshozatali folyamatokba történő beleszólás tényleges eszköze lehet, 

amennyiben minden állam vagy régió törekszik a fiatalok politikai döntéshozatalba való bevonására. A 

strukturális alapokon belül elkülönített támogatási keretek ebbe az irányba terelnék a politikai 

fellépést. 
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IT-JK/JB

37. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

20. pont  

 

A szöveg új ponttal egészítendő ki:  

ROSSI Enrico  

 

Véleménytervezet Módosítás 

 fontosnak tartja a fogyatékkal élő fiatalok 

társadalmi befogadását, valamint azt, hogy a 

tagállamok és a régiók által kínált 

lehetőségekhez a fogyatékkal élő fiatalok valóban 

egyenlő esélyekkel férjenek hozzá;  

Indokolás 

 

Ki kell emelni, hogy a lehetőségekhez való hozzáférés a fogyatékkal élő fiatalok számára nincs 

egyenlő mértékben biztosítva az EU egész területén, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság 

közleménye sem fektet erre elegendő hangsúlyt. 
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_____________ 

 

EN-AGN-AP/IZ

38. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

21. pont  

 

A pont törlendő:  

SHARPE Dee  

 

Véleménytervezet Módosítás 

fontosnak ítéli meg a különböző társadalmi 

(kulturális, etnikai, jövedelmi stb.) hátterű 

fiatalok közti interakciós lehetőségek 

támogatását, valamint az ezzel kapcsolatos 

kezdeményezések vizsgálatát és ennek alapján a 

jó gyakorlatok régiók közti megosztását.  

 

Indokolás 

 

Célszerűbb ezt a pontot összeolvasztani a 15. ponttal, amely szintén a társadalmi kohézióról szól.  
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IT-JK/JB

39. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

21. pont  

 

A szöveg új ponttal egészítendő ki:  

ANCISI Alvaro  

 

Véleménytervezet Módosítás 

 hangsúlyozza, hogy az EU és a tagállamok 

politikájában kiemelten kell kezelni a 

veszélyeztetett fiatalok, például a NEET-fiatalok 

(nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő), valamint a migrációs háttérrel 

rendelkező fiatalok társadalmi befogadását, 

hiszen ők nagyobb eséllyel válhatnak ilyen 

veszélyeztetett fiatalokká;  
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40. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés 

(2010–2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

21. pont  

 

A szöveg új ponttal egészítendő ki:  

ANCISI Alvaro  

 

Véleménytervezet Módosítás 

 úgy véli, hogy az uniós biztonsági stratégia 

értelmében a nagymértékben veszélyeztetett 

fiatalok társadalmi befogadását kiemelten kell 

kezelni az erőszak, a radikalizálódás és a 

szélsőségesség megelőzése érdekében, az 

intézményekben való részvétel és hit fokozása 

céljából, továbbá a fiatalok azon jogának 

biztosításához, hogy az európai, demokratikus 

értékeken, a jogállamiságon és az alapjogokon 

nyugvó, pluralista társadalomban élhessenek;  


