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Európai ifjúságpolitikai stratégia - egyeztetés 

Régiók Bizottsága (RB) saját kezdeményezésű véleménye az Európai Bizottság közleménye kapcsán 

Raportőr: Borboly Csaba, az RB SEDEC szakbizottság tagja 

Szakértő: Csák László 

A témával kapcsolatos további információk a Bizottság oldalán olvashatók. 

Egyéb releváns dokumentumok: 

 EU Ifjúságpolitika 

A Tanács állásfoglalása 

A Bizottság friss elemzése az ifjúsági stratégia megvalósításáról 

Románia ifjúsági stratégiája, amely az EU stratégiai romániai megvalósítását részletezi 

Az eljárásról: 

A Bizottság amikor egy szakpolitikai területen jogalkotásra, támogatások bevezetésére vagy egyéb 

harmonizációs feladatra készül, köteles egyeztetnie más intézményekkel. Ebben a fázisban a Bizottság 

összeállíttat egy közleményt az érintett Főigazgatóságok munkacsoportjaival, a közleményt pedig 

véleményezi az EP, a Tanács, az EGSZB és az Európai Régiók Bizottsága. A Bizottság köteles figyelembe 

venni a többi döntéshozó intézmény álláspontját, így az RB véleményét is, melyet az érintett 

szakbizottság tagjai közül kiválasztott raportőr készíti elő, munkáját segíti az RB SEDEC szakbizottságának 

titkársága, egy általa kiválasztott szakértő, és természetesen saját stábja is – az RB tagjai az EU 

tagállamok régióinak és településeinek választott képviselői közül kerülnek ki. 

Az RB vélemények jellemzően arra koncentrálnak, hogy az adott tervezett szakpolitikai döntés  

- mit jelen a helyi és regionális igazgatási egységek és lakosaik, gazdasági szereplőik számára, 

- megfelelően valósul-e meg a szubszidiaritás elve a folyamatban, 

- az Unió alapvető céljainak megfelel-e a javaslat, 

- az adott RB tag működési területén, jelen esetben a megyében és Romániában milyen sajátos 

szempontok, érdekek, igények merülnek fel, 

- vannak-e olyan (szakmai) szempontok, amelyeket a közlemény nem, vagy nem megfelelően 

jelenít meg. 

  

http://cor.europa.eu/hu/Pages/home.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0429&from=EN
http://cor.europa.eu/hu/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=SEDEC
http://ec.europa.eu/youth/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=URISERV:ef0022&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009G1219(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015SC0168&from=EN
http://mts.ro/wp-content/uploads/2015/01/Strategia-tineret-ianuarie-2015.pdf
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A Bizottság közleményéből az alábbiakat emeljük ki: 

A Bizottság és a tagállamok intézkedéseket fognak hozni ezeken a területeken, adott esetben egyéb 

szakpolitikai területek bevonásával, a következők támogatása érdekében: 

- a társadalmi befogadás, illetve a különböző háttérrel rendelkező fiatalok elérésére szolgáló 

gyakorlatok, a fiatalok társadalmi és civil tevékenységekbe való teljes körű bevonása érdekében, 

különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalokra; 

- az ifjúsági munka, valamint a fiatalokkal foglalkozó szervezetek és hálózatok kapacitása arra, 

hogy támogatni tudják a befogadást és segíteni tudják a fiatalokat a társadalmi részvételben, 

az önkéntességben és a pozitív közösségi változások előmozdításában; 

- a minőségi ifjúsági munka elismerése és az irányú képességének továbbfejlesztése, hogy meg 

tudja szólítani a fiatalokat és reagálni tudjon a felmerülő társadalmi, magatartásbeli és 

technológiai változásokra; 

- a demokratikus folyamatokban való részvétel új formái és a politikai döntéshozatalhoz való 

hozzáférés online és offline eszközök révén; 

- a fiatalok az irányú képessége, hogy érvényesíteni tudják alapvető jogaikat, valamint hogy 

gyakorolni tudják a megkülönböztetésmentességet és az interkulturális megértést. 

 

A megbeszélésen a téma részletes áttekintése mellett azt szeretnénk kérni, hogy ha a felkért résztvevők 

közük bárkinek konkrét javaslata van, akkor mutassa be 3-5 percben, hogy azt a fórum előtt meg tudjuk 

vitatni. Így a konszenzusos javaslatok bekerülhetnek a véleménybe, azaz közvetlen lehetőségük lesz arra, 

hogy befolyásolják az Európai Unió jogalkotását ezen a téren. 

 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

 


