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RAPPORTEUR'S AMENDMENT - Rule 66(1) 

 

Draft opinion  Amendment  

 megállpítja, hogy a fiatalok csak korlátozott 

mértékben férnek hozzá vállalkozásaikhoz, 

lakhatásuk megoldásához, tanulmányaik 

folytatásához szükséges finanszírozási 

megoldásokhoz, ezért fontosnak látja, hogy a 

helyi és regionális önkormányzatok keressék 

azokat a helyi megoldásokat, amelyek egyrészt 

hozzájárulhatnak az adott régió 

versenyképességének növeléséhez, másrészt 

egyértelműen növelné az esélyegyenlőséget a 

fiatalok körében 

 

Reason 

A fiatalok hozzájárulása a versenyképességhez jelenleg sokszor korlátozott, erre tér ki az új pont. 

 

 

 

  

AMENDMENT 2R 
European cooperation in the youth field (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

This amendment relates to amendment - 

 

Point 15 

 

Add new point: 

BORBOLY 
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RAPPORTEUR'S AMENDMENT - Rule 66(1) 

 

AMENDMENT 20R 
European cooperation in the youth field (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

This amendment relates to amendment 18, 19, 20 

 

Point 11 

 

Amend as follows: 

BORBOLY 

 

Draft opinion  Amendment  

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 

válságnak is köszönhető migrációs áramlatokat, 

és az ebből adódó, egyes régiókban jelentkező 

agyelszívást a demográfiai kihívásokkal együtt 

különféle uniós politikákkal kezelni kell, 

elsősorban a fiatalokra építve, megvizsgálva, 

hogy a kibocsájtó és a fogadó régiók milyen 

partnerségeket alakíthatnak ki  a 

beilleszkedési, és különösen a visszatérési 

kérdések és támogatások vonatkozásában – 

mindehhez közvetlenül hozzáférhető pénzügyi 

forrásokat kell sürgősen a helyi és regionális 

önkormányzatok rendelkezésére bocsájtani, 

csakúgy, mint az EU-n kívülről származó 

migrációval kapcsolatos beilleszkedésre 

vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez 

 

Reason 

Bár a migráció és a menekültek kérdése nagyon égető, nem feledkezhetünk meg az EU-n belüli 

migrációról, és a migrációban érintett régiók sajátos szükségleteiről. A 20. módosító indítvány 

javaslatait figyelembe veszi az új szövegezés. 
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RAPPORTEUR'S AMENDMENT - Rule 66(1) 

 

AMENDMENT 21R 
European cooperation in the youth field (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

This amendment relates to amendment 21 

 

Point 11 

 

Add new point: 

BORBOLY 

 

Draft opinion  Amendment  

 alapvető jelentőségűnek tartja a jó gyakorlatok 

megosztását, mint amilyen Lubelskie vajdaság 

tehetséggondozó programja, vagy 

szakképzés-támogatási kezdeményezése, Hargita 

megye közelmúltban elfogadott közép távú 

ifjúsági stratégiája, mely a szakképzési 

kérdéseket, a hagyományos kultúrára való 

építkezést, valamint a megye ifjúsága számára 

kedvező életkörülmények megteremtését 

egyaránt tárgyalja, vagy amilyen a sikeres 

európai ifjúsági fővárosi kezdeményezést, 

valamint Vila Real de Santo António ifjúsági 

mediátor programja, és az olyan innovatív, több 

helyi és regionális önkormányzatot partnerségbe 

fogó kezdeményezésket, mint amilyen a 

Földközi-tengeri térség fiataljainak hálózata, 

mivel ezek elősegítikk a párbeszédet a mobilitás, 

az oktatási és foglalkoztatási politikák, a nemek 

közötti egyenlőség, valamint a fiataloknak az 

intézményekben betöltött szerepe témájában 

 

Reason 

Fontos a jó gyakorlatra épülő új megoldások támogatása az ifjúság-politikában. Az új pontba beépíti 

a 21. módosító indítvány főbb elemét is. 
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RAPPORTEUR'S AMENDMENT - Rule 66(1) 

 

AMENDMENT 23R 
European cooperation in the youth field (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

This amendment relates to amendment 23 

 

Point 12 

 

Add new point: 

BORBOLY 

 

Draft opinion  Amendment  

 megállapítja, hogy felméréseket kell végezni 

Európa régióiban, hogy áttekinthetővé váljon a 

fiatalok lakhatási- és lakás-helyzete, mivel ezen 

a téren kiemelten szükséges a jó gyakoraltok 

megosztása, valamint a helyi szintű cselekvési 

tervek kidolgozása, hiszen számos régióban 

lakástöbblet figyelhető meg, ugyanakkor a 

lakásállomány minősége több régióban nem 

biztosít megfelelő körülményeket a fiatalok 

számára, míg máshol a rendkívül magas árak 

vezetnek a fiatalok kiszorulásához, azaz 

megfelelő adatokra alapozva kell kidolgozni 

azokat a cselekvési terveket, amelyekkel 

biztosítani lehet a megfelelő lakásfeltételek 

megteremtését minden fiatal számára 

 

Reason 

Világosabb megfogalmazás, és az egyik elem részletezése. 
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RAPPORTEUR'S AMENDMENT - Rule 66(1) 

 

AMENDMENT 33R 
European cooperation in the youth field (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

This amendment relates to amendment 33 

 

Point 18 

 

Amend as follows: 

BORBOLY 

 

Draft opinion  Amendment  

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 

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 

régiókban 

 

Reason 

Világosabb megfogalmazás. 
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RAPPORTEUR'S AMENDMENT - Rule 66(1) 

 

AMENDMENT 40R 
European cooperation in the youth field (2010-2018) 

 

SEDEC-VI/007 

 

This amendment relates to amendment 40 

 

Point 21 

 

Add new point: 

BORBOLY 

 

Draft opinion  Amendment  

 megdöbbenését fejezi, hogy Európát soha nem 

látott mértékben fenyegeti a terror veszélye, ezért 

felkéri a Bizottságot, a Tanácsot, valamint a 

tagállamokat, hogy a helyi és regionális 

önkormányzatokkal egyeztetve sürgősen 

tegyenek meg minden lehetséges lépést a 

fiatalok biztonságának növelése érdekében, 

különös tekintettel az oktatási intézmények 

védelmére, a fiatalok által látogatott helyek 

biztonságának növelésére, a fiatalok 

felkészítésére vészhelyzet, elsősegélynyújtás és a 

terrorcselekmények esetében a sérülés 

kockázatának csökkentése vonatkozásában, 

valamint a fiatalok körében is sajnálatos módon 

terjedő poltikai és vallási radikalizálódás 

veszélyeinek csökkentésére 

 

Reason 

A párizsi események kapcsán közös erőfeszítésekre van szükség, a 40. módosító indítványban jelzett 

egyik téma részletes kifejtése.  

 

 


