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Vélerménytervezet (PE 357.890v01-00)
Piia-Noora Kauppi
a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra a „CSELEKVŐ IFJÚSÁG” program létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi határozatra

(COM(2004)0471 – C6-0096/2004 – 2004/0152(COD)) sz. határozati javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 12
2. cikk (1) bekezdés b) pont

b) a fiatalok szolidaritásának fejlesztése 
különösen az Európai Unió társadalmi 
kohéziójának erősítése céljából;

b) a fiatalok szolidaritásának fejlesztése és 
toleranciájuk előmozdítása a sokféleségre 
válaszul, különösen az Európai Unió 
társadalmi kohéziójának erősítése céljából;

Er. fr

Indokolás

Az Európai Unió kulturális, vallási, társadalmi és egyéb szempontból igen sokféle. A társadalmi 
kohéziót nem lehet előmozdítani anélkül, hogy a fiatalokat meg ne tanítanánk egy sor elvre –
különösen szolidaritásra és toleranciára más emberek iránt – a megfelelő hozzáállás 
kialakításának elősegítése érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 13
2. cikk (1) bekezdés d) pont

d) a fiatalok tevékenységeit és a civil 
társadalom ifjúsági szervezeteinek 
kapacitását támogató rendszerek minőségi 
fejlesztéséhez való hozzájárulás;

d) a fiatalok tevékenységeit támogató 
rendszerek minőségi fejlesztéséhez való 
hozzájárulás és a civil szervezetek
működésének javítása és kapacitásának 
növelése az EU céljainak elérése érdekében 
az ifjúsági területen;

Er. fr

Indokolás

Szükséges utalni a civil szervezeteknek nyújtott támogatásra, amely szervezetek alapvető szerepet 
játszanak annak biztosításában, hogy elérjük az EU céljait az ifjúsági területen. A határozat 4. 
cikke 4. pontjának megfelelően a támogatási rendszerekkel és civil szervezetekkel kapcsolatos 
tevékenységek célja „az ifjúságpolitika területén európai szintű tevékenységet folytató 
szervezetek támogatása, különös tekintettel a nem kormányzati ifjúsági szervezetek működésére 
...”.

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 14
2. cikk (1) bekezdés ea) pont (új) 

ea) a nők és férfiak közötti egyenlőség 
előmozdítása.

Er. sv

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 15
2. cikk (2) bekezdés

(2) A program általános célkitűzései 
kiegészítik az Európai Unió más 
tevékenységi területein követett 
célkitűzéseket, különösen a tudás 
Európájával összefüggésben az oktatás, a 
szakképzés és az élethosszig tartó tanulás 
területén, valamint a kultúra és a sport 
területén.

(2) A program általános célkitűzései 
kiegészítik az Európai Unió más 
tevékenységi területein követett 
célkitűzéseket, különösen a tudás 
Európájával összefüggésben az oktatás, a 
szakképzés és az élethosszig tartó tanulás 
területén, valamint a kultúra, a sport, a 
nyelvek, a társadalmi integráció, a nemek 
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egyenlősége, a megkülönböztetés elleni 
küzdelem, a kutatás, vállalkozás és az Unió 
külpolitikai intézkedései területén.

Er. fr

Indokolás

E bekezdésnek összhangban kell lennie a 11. cikkel, amely a Cselekvő Ifjúság program és a 
Közösség más tevékenységi területei közötti kiegészítő jelleget említi.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 16
2. cikk (2) bekezdés 

(2) A program általános célkitűzései 
kiegészítik az Európai Unió más 
tevékenységi területein követett 
célkitűzéseket, különösen a tudás 
Európájával összefüggésben az oktatás, a 
szakképzés és az élethosszig tartó tanulás 
területén, valamint a kultúra és a sport 
területén.

(2) A program általános célkitűzései 
kiegészítik az Európai Unió más 
tevékenységi területein követett 
célkitűzéseket, különösen a tudás 
Európájával összefüggésben az oktatás, a 
szakképzés és az élethosszig tartó tanulás 
területén, valamint a nők és férfiak közötti 
egyenlőség, a kultúra és a sport területén.

Er. en

Indokolás

A nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítását is fel kell venni.

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 17
3. cikk (1) bekezdés h) pont

h) a programban való részvétel tekintetében 
a férfiak és nők közötti egyenlőség 
tiszteletben tartása és a tevékenységekben a 
nemek egyenlőségének előmozdítása.

h) a programban való részvétel tekintetében 
a férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetés minden formája elleni 
tevékenységek tiszteletben tartása és 
előmozdítása (törlendő).

Er. es
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Indokolás

A megkülönböztetés összes formája elleni tevékenységek és a nők és férfiak közötti egyenlőség 
előmozdítása figyelembe veendők a programnak megfelelően végrehajtott tevékenységekben.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 18
3. cikk (1) bekezdés g) pont

g) a legkevesebb eséllyel bíró fiatalok 
programban való részvételének biztosítása;

g) a legkevesebb eséllyel bíró fiatalok, 
különösen bevándorló családokból 
származó vagy kisebbségekhez tartozó 
fiatalok és a fogyatékkal élő fiatalok
programban való részvételének biztosítása;

Er. fr

Indokolás

A bevándorló családokból származó fiataloknak, illetve akik egy etnikai kisebbséghez tartoznak
vagy fogyatékkal élnek, gyakran kevesebb lehetőségük van részt venni az ifjúsági 
kezdeményezésekben és programokban, ezért különös figyelmet kell szentelni nekik az Európai 
Unió társadalmi kohéziójának növelése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 19
3. cikk (2) bekezdés, bevezető mondat

(2) A „fiatalok szolidaritásának fejlesztése 
különösen az Európai Unió társadalmi 
kohéziójának erősítése céljából” általános 
célkitűzés keretében:

(2) A „fiatalok szolidaritásának fejlesztése 
és toleranciájának előmozdítása a 
sokféleségre válaszul, különösen az Európai 
Unió társadalmi kohéziójának erősítése 
céljából” általános célkitűzés keretében:

Er. fr

Indokolás

Az Európai Unió kulturális, vallási, társadalmi és egyéb szempontból igen sokféle. A társadalmi 
kohéziót nem lehet előmozdítani anélkül, hogy a fiatalokat meg ne tanítanánk egy sor elvre –
különösen szolidaritásra és toleranciára más emberek iránt – a megfelelő hozzáállás 
kialakításának elősegítése érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 20
3. cikk (4) bekezdés, bevezető mondat

(4) A „fiatalok tevékenységeit és az 
ifjúságpolitika területén a civil társadalom 
szervezeteinek kapacitását támogató 
rendszerek minőségének fejlesztéséhez való 
hozzájárulás” általános célkitűzésének 
keretében:

(4) A „fiatalok tevékenységeit támogató 
rendszerek minőségi fejlesztéséhez való 
hozzájárulás és a civil szervezetek
működésének javítása és kapacitásának 
növelése az EU céljainak elérése érdekében 
az ifjúsági területen” általános 
célkitűzésének keretében:

Er. fr

Indokolás

Szükséges utalni a civil szervezeteknek nyújtott támogatásra, amely szervezetek alapvető szerepet 
játszanak annak biztosításában, hogy elérjük az EU céljait az ifjúsági területen. A határozat 4. 
cikke 4. pontjának megfelelően a támogatási rendszerekkel és civil szervezetekkel kapcsolatos 
tevékenységek célja „az ifjúságpolitika területén európai szintű tevékenységet folytató 
szervezetek támogatása, különös tekintettel a nem kormányzati ifjúsági szervezetek működésére 
...”.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 21
3. cikk (4) bekezdés d) pont 

d) a fiatalok tájékoztatásának javítása; d)a fiatalok tájékoztatásának javítása, 
különösen ami az Európai Uniót és 
politikáit illeti, beleértve a fiatalokra 
vonatkozókat is;

Er. fr

Indokolás

A Cselekvő Ifjúság programnak segítenie kell a fiatalok Európai Unióval és a közösségi 
politikákkal kapcsolatos tudásának javítását (beleértve azokat is, amelyek a fiatalokra 
vonatkoznak), hogy előmozdítsák a fiatalok európai polgárságát, amelyet a 2. cikk célként 
fogalmaz meg.
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 22
4. cikk 3. pont

E tevékenység célja az 5. cikk szerinti 
partnerországokkal közös projektek 
támogatása, különösen a fiatalok és a 
szociálpedagógusok csereprogramjainak, 
valamint azon kezdeményezéseknek a 
támogatása, amelyek erősítik a fiatalok 
közötti kölcsönös megértést és szolidaritást, 
valamint elősegítik az ifjúság és a civil 
társadalom területén folytatott 
együttműködés fejlesztését ezen 
országokban.

E tevékenység célja az 5. cikk szerinti 
partnerországokkal közös projektek 
támogatása, különösen a fiatalok és a 
szociálpedagógusok csereprogramjainak, 
valamint azon kezdeményezéseknek a 
támogatása, amelyek erősítik a fiatalok 
közötti kölcsönös megértést és szolidaritást
és toleranciát, valamint elősegítik az ifjúság 
és a civil társadalom területén folytatott 
együttműködés fejlesztését ezen 
országokban. 

Er. fr

Indokolás

Az Európai Unió kulturális, vallási, társadalmi és egyéb szempontból igen sokféle. A társadalmi 
kohéziót nem lehet előmozdítani anélkül, hogy a fiatalokat meg ne tanítanánk egy sor elvre –
különösen szolidaritásra és toleranciára más emberek iránt – a megfelelő hozzáállás 
kialakításának elősegítése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 23
6. cikk (2) bekezdés

(2) A mellékletben a tevékenységek 
végrehajtására megállapított szabályok 
sérelme nélkül a program a 13 és 30 év 
közötti fiataloknak szól.

(2) A mellékletben a tevékenységek 
végrehajtására megállapított szabályok 
sérelme nélkül a program a 15 és 28 év 
közötti fiataloknak szól.

Er. en

Indokolás

A fogalmazó támogatja a program hatókörének (amelyet előzőleg a 15 és 25 év közöttiekre 
korlátoztak) kiterjesztését, hogy a programnak nagyobb rugalmasságot biztosítsanak, és hogy 
tükröződjön benne az ifjúság változó jellege. Azt szeretné azonban javasolni, hogy a felső 
korhatárt 30 helyett 28 évben állapítsák meg, és a költségvetési korlátok miatt csak kivételes 
esetekben csökkentsék 13 évre.
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Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 24
6. cikk (4) bekezdés 

(4) A mellékletben meghatározott szabályok 
betartása mellett megkülönböztetés nélkül 
valamennyi fiatal számára biztosítani kell a 
program tevékenységeihez való hozzáférést. 
A Bizottság és a programban részt vevő 
országok ügyelnek arra, hogy külön 
erőfeszítésekkel segítsék azokat a fiatalokat, 
akiknek a programban való részvétele 
oktatási, társadalmi, fizikai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy földrajzi okoknál 
fogva nehézségbe ütközik.

(4) A mellékletben meghatározott szabályok 
betartása mellett megkülönböztetés nélkül 
valamennyi fiatal számára biztosítani kell a 
program tevékenységeihez való hozzáférést. 
A Bizottság és a programban részt vevő 
országok ügyelnek arra, hogy külön 
erőfeszítésekkel segítsék azokat a fiatalokat, 
akiknek a programban való részvétele 
nemük miatt, továbbá oktatási, társadalmi, 
fizikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 
földrajzi okoknál fogva nehézségbe ütközik.

Er. en

Indokolás

Annak biztosítására is erőfeszítéseket kell tenni, hogy nemük miatt a lányok részvétele ne 
ütközzön akadályokba.

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 25
6. cikk (4) bekezdés 

(4) A mellékletben meghatározott szabályok 
betartása mellett megkülönböztetés nélkül 
valamennyi fiatal számára biztosítani kell a 
program tevékenységeihez való hozzáférést. 
A Bizottság és a programban részt vevő 
országok ügyelnek arra, hogy külön 
erőfeszítésekkel segítsék azokat a fiatalokat, 
akiknek a programban való részvétele 
oktatási, társadalmi, fizikai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy földrajzi okoknál 
fogva nehézségbe ütközik.

(4) A mellékletben meghatározott szabályok 
betartása mellett megkülönböztetés nélkül 
valamennyi fiatal számára biztosítani kell a 
program tevékenységeihez való hozzáférést. 
A Bizottság és a programban részt vevő 
országok ügyelnek arra, hogy külön 
erőfeszítésekkel segítsék azokat a fiatalokat, 
akiknek a programban való részvétele 
oktatási, társadalmi, fizikai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy földrajzi okoknál 
fogva nehézségbe ütközik. A Bizottság és a 
programban részt vevő országok biztosítják 
a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételét 
is.
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Er. sv

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 26
8. cikk (6) bekezdés b) pont ii. alpont 

ii. megfelelő létszámú személyzettel kell 
rendelkeznie, amely birtokában van a 
feladatok ellátásához szükséges szakmai 
képesítésnek és a nemzetközi 
együttműködés környezetében végzett 
munkához szükséges nyelvismeretnek;

ii. megfelelő létszámú személyzettel kell 
rendelkeznie a nők és férfiak egyenlő 
részvételével, amely birtokában van a 
feladatok ellátásához szükséges szakmai 
képesítésnek és a nemzetközi 
együttműködés környezetében végzett 
munkához szükséges nyelvismeretnek;

Er. en

Indokolás

Alapvető fontosságú az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kihívások megértésének elérése.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 27
8. cikk (5) bekezdés 

(5) A Bizottság és a programban részt vevő 
országok biztosítják, hogy a programban 
támogatott tevékenységekről megfelelő 
tájékoztatást nyújtanak, illetve azok 
megfelelő nyilvánosságot kapnak.

(5) A Bizottság és a programban részt vevő 
országok biztosítják, hogy a programban 
támogatott tevékenységekről megfelelő 
tájékoztatást nyújtanak, illetve azok 
megfelelő nyilvánosságot kapnak, 
különösen a legkisebb eséllyel rendelkező 
fiatalok körében, beleértve a bevándorló 
családokból származó vagy kisebbségekhez 
tartozó fiatalokat és a fogyatékkal élő 
fiatalokat is;

Er. fr

Indokolás

A bevándorló családokból származó fiataloknak, illetve akik egy etnikai kisebbséghez tartoznak 
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vagy fogyatékkal élnek, gyakran kevesebb lehetőségük van részt venni az ifjúsági 
kezdeményezésekben és programokban, ezért különös figyelmet kell szentelni nekik az Európai 
Unió társadalmi kohéziójának növelése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 28
8. cikk (5) bekezdés 

(5) A Bizottság és a programban részt vevő 
országok biztosítják, hogy a programban 
támogatott tevékenységekről megfelelő 
tájékoztatást nyújtanak, illetve azok 
megfelelő nyilvánosságot kapnak.

(5) A Bizottság és a programban részt vevő 
országok biztosítják, hogy a programban 
támogatott tevékenységekről megfelelő 
tájékoztatást nyújtanak, illetve azok 
megfelelő nyilvánosságot kapnak. Megfelelő 
intézkedéseket tesznek, hogy a 
legalkalmasabb eszközök igénybevételével 
terjesszék az információkat, és a nemzeti 
ügynökségek segítségével a kisebb 
szervezetek felé irányítsák a programról 
szóló információkat, különösen regionális 
és helyi szinten.

Er. en

Indokolás

A nagyobb részvétel biztosítása érdekében a fogalmazó azt kéri, hogy a fiatalok rendelkezésére 
álló információ minőségének és az ahhoz való hozzáférésnek a javítása útján, az információ 
terjesztésére legmegfelelőbb eszközök (fiatalok esetén ezek a TV, az Internet és a mobiltelefonok 
lennének) használatával növeljék a programok ismertségét.

Azt is kéri, hogy maguk a nemzeti ügynökségek is tegyenek lépéseket annak biztosítására, hogy a 
programról szóló információk elérjék a kisebb szervezeteket, különösen regionális és helyi 
szinten, hogy a decentralizáció szellemének megfeleljenek.

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 29
9. cikk (1) bekezdés c) pont 

c) azok a pénzügyi vonatkozású kritériumok 
(különösen a fiatalok lakossághoz 
viszonyított aránya, a GDP és az országok 
közötti földrajzi távolság), amelyeket a 

c) azok a pénzügyi vonatkozású kritériumok 
(törlendő), amelyeket a decentralizáltan 
irányítandó tevékenységek támogatására 
elkülönített pénzösszegek tagállamok 



PE 359.941v01-00 10/18 AM\569439HU.doc

külső fordítás

HU

decentralizáltan irányítandó tevékenységek 
támogatására elkülönített pénzösszegek 
tagállamok közötti, javasolt szétosztásának 
megállapítására kell alkalmazni;

közötti, javasolt szétosztásának 
megállapítására kell alkalmazni;

Er. en

Indokolás

A finanszírozást meghatározó kritériumokkal kapcsolatban a fogalmazó azt javasolja, hogy a 
megadott kritériumokat töröljék, mert úgy tűnik, mintha csak iránymutatásként szolgálnának. A 
meghatározó kritériumokat teljes egészében meg kellene adni.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 30
11. cikk (3) bekezdés 

(3) A Bizottság és az Európai Unió 
tagállamai biztosítják a program azon 
tevékenységeinek előtérbe helyezését, 
amelyek hozzájárulnak a közösségi fellépés 
más területein – különösen az oktatás, a 
képzés, a kultúra és a sport területén –
megfogalmazott célkitűzések eléréséhez.

(3) A Bizottság és az Európai Unió 
tagállamai biztosítják a program azon 
tevékenységeinek előtérbe helyezését, 
amelyek hozzájárulnak a közösségi fellépés 
más területein – különösen az oktatás, a 
képzés, a kultúra, a sport, a nemek közötti 
egyenlőség és a megkülönböztetés elleni 
küzdelem területén – megfogalmazott 
célkitűzések eléréséhez.

Er. fr

Indokolás

Nagyon fontosak a program azon tevékenységei, amelyek a nemek közötti egyenlőséget segítik 
elő, és a megkülönböztetés ellen küzdenek, mert fiatal embereket érintenek, és ezzel segítenek a 
hozzáállásuk megváltoztatásában. A tagállamoknak és a Bizottságnak ezért ezeket a lehető 
leghatékonyabbá kell tenniük.

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 31
15. cikk (3) bekezdés 

(3) A programban részt vevő országok a 
Bizottság felé legkésőbb 2010. június 30-ig, 
illetve 2015. június 30-ig beszámolnak a 
program végrehajtásáról és hatásáról.

(3) A programban részt vevő országok a 
Bizottság felé legkésőbb 2010. június 30-ig, 
illetve 2015. június 30-ig beszámolnak a 
program végrehajtásáról és hatásáról. A 
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program végrehajtásáról és hatásáról szóló 
beszámolóikban a programban részt vevő 
országok különösen azt jelzik, hogy az 
egyenlőség célját mennyire érték, el és hogy 
mit tettek a legkevesebb eséllyel rendelkező 
fiatalok programban való részvételének 
biztosítása érdekében, beleértve a 
fogyatékkal élő fiatalokat is. A Bizottság 
megfelelő támogatást és gyakorlati 
útmutatást biztosít az országoknak, mielőtt 
elkészítik a beszámolóknak ezeket a 
szempontokat tárgyaló részeit.

Er. sv

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 32
(1) preambulumbekezdés

(1) A Szerződés létrehozza az uniós 
polgárságot, és úgy rendelkezik, hogy az 
oktatás, a szakképzés és az ifjúságpolitika 
területén a Közösség fellépésének célja, 
hogy elősegítse, többek között, a fiatalok és 
a szociálpedagógusok csereprogramjainak és 
a minőségi oktatásnak a fejlesztését.

(1) A Szerződés létrehozza az uniós 
polgárságot, és úgy rendelkezik, hogy az 
oktatás, a szakképzés és az ifjúságpolitika 
területén a Közösség fellépésének célja, 
hogy elősegítse, többek között, a fiatalok és 
a szociálpedagógusok csereprogramjainak és 
a minőségi oktatásnak a fejlesztését és a nők 
és férfiak közötti egyenlőség előmozdítását.

Er. en

Indokolás

A nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítását is fel kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 33
(2) preambulumbekezdés

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés a 
szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és 
az alapvető szabadságjogok tiszteletben 
tartásának elvein alapul, és a fiatalok aktív 
polgársága támogatásának hozzá kell 
járulnia ezen értékek fejlesztéséhez.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés a 
szabadság, a demokrácia, az emberi jogok, 
az alapvető szabadságjogok és a nemek 
közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség tiszteletben 
tartásának elvein alapul. A fiatalok aktív 
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polgársága támogatásának hozzá kell 
járulnia ezen értékek fejlesztéséhez.

Er. fr

Indokolás

A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség az Európai Unió alapvető elvei 
közé tartozik, amelyeket tudatosítani kell az európai fiatalokban. A határozat 2. cikkében 
rögzítik, hogy a Cselekvő Ifjúság program „hozzájárul... az Unió politikáinak fejlesztéséhez, 
különösen (...)  a diszkrimináció valamennyi (...) formája ellen folytatott küzdelem (...) 
vonatkozásában”.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 34
(2) preambulumbekezdés

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés a 
szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és 
az alapvető szabadságjogok tiszteletben 
tartásának elvein alapul, és a fiatalok aktív 
polgársága támogatásának hozzá kell 
járulnia ezen értékek fejlesztéséhez. 

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés a 
szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és 
az alapvető szabadságjogok, a nemek közötti 
egyenlőség tiszteletben tartásának elvein 
alapul, és a fiatal emberek aktív polgársága 
támogatásának hozzá kell járulnia ezen 
értékek fejlesztéséhez. 

Er. en

Indokolás

A nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítását is fel kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 35
(5) preambulumbekezdés

(5) Az Európai Tanács 2000. március 23–
24-én Lisszabonban tartott rendkívüli ülése 
stratégiai célkitűzést határozott meg az Unió 
számára, amely magában foglalja többek 
között az egész életen át tartó tanulásnak 
nagyobb jelentőséget tulajdonító, aktív 
foglalkoztatáspolitikát, és amelyet a 2001. 

(5) Az Európai Tanács 2000. március 23–
24-én Lisszabonban tartott rendkívüli ülése 
stratégiai célkitűzést határozott meg az Unió 
számára, amely magában foglalja többek 
között az egész életen át tartó tanulásnak és 
a nők foglalkoztatásának nagyobb 
jelentőséget tulajdonító, aktív 
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június 15–16-i göteborgi Európai Tanács a 
fenntartható fejlődés stratégiájával egészített 
ki.

foglalkoztatáspolitikát, és amelyet a 2001. 
június 15–16-i göteborgi Európai Tanács a 
fenntartható fejlődés stratégiájával egészített 
ki.

Er. en

Indokolás

A nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítását is fel kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 36
(10) preambulumbekezdés

(10) A Közösség tevékenysége a minőségi 
oktatáshoz és képzéshez is hozzájárul, és a 
Szerződés 3. cikkével összhangban az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint 
a férfiak és a nők közötti egyenlőség 
előmozdítására törekszik.

(10) A Közösség tevékenysége a minőségi 
oktatáshoz és képzéshez is hozzájárul, és a 
Szerződés 3. cikkével összhangban a 
megkülönböztetés leküzdésére, az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint 
a férfiak és a nők közötti egyenlőség 
előmozdítására törekszik.

Er. fr

Indokolás

A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség az Európai Unió alapvető elvei 
közé tartozik, amelyeket tudatosítani kell az európai fiatalokban. A határozat 2. cikkében 
rögzítik, hogy a Cselekvő Ifjúság program „hozzájárul... az Unió politikáinak fejlesztéséhez, 
különösen (...)  a diszkrimináció valamennyi (...) formája ellen folytatott küzdelem (...) 
vonatkozásában”. 

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 37
Melléklet - 1. tevékenység - 1.1. pont

Az ifjúsági cserék lehetővé teszik a fiatalok 
egy vagy több csoportja számára, hogy egy 
másik ország csoportja egy közös 
tevékenységi program megvalósítása 

Az ifjúsági cserék lehetővé teszik a fiatalok 
egy vagy több csoportja számára, hogy egy 
másik ország csoportja egy közös 
tevékenységi program megvalósítása 
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érdekében fogadja őket. Főszabályként a 13 
és 25 év közötti fiatalokra alkalmazandó.
Ezek az egyazon projekt különféle szereplői 
közötti transznacionális együttműködésen 
alapuló tevékenységek a fiatalok aktív 
részvételére irányulnak, és céljuk, hogy a 
fiataloknak alkalmat adjanak az eltérő 
társadalmi és kulturális valóságok 
megismerésére, illetve tudatosítására, 
lehetővé téve számukra, hogy tanuljanak 
egymástól, és minél inkább tudatosítsák 
magukban európai polgári mivoltukat. A 
támogatás elsősorban a csoportos mobilitást 
segítő többoldalú tevékenységekre irányul.

érdekében fogadja őket. Főszabályként a 13 
és 25 év közötti fiatalokra alkalmazandó.
Ezek az egyazon projekt különféle szereplői 
közötti transznacionális együttműködésen 
alapuló tevékenységek a lányok és fiúk 
egyenlő aktív részvételére irányulnak, és 
céljuk, hogy a fiataloknak alkalmat adjanak 
az eltérő társadalmi és kulturális valóságok 
megismerésére, illetve tudatosítására, 
lehetővé téve számukra, hogy tanuljanak 
egymástól, és minél inkább tudatosítsák 
magukban európai polgári mivoltukat. A 
támogatás elsősorban a csoportos mobilitást 
segítő többoldalú tevékenységekre irányul.

Er. en

Indokolás

Alapvető fontosságú az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kihívások megértésének elérése.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 38
Melléklet - 1. tevékenység - 1.3. pont 

Ez az intézkedés fiataloknak a demokratikus 
életben való részvételét támogatja. E 
projektek és tevékenységek magukban 
foglalják a fiataloknak a helyi, regionális 
vagy nemzeti szintű közösségük életében 
való aktív részvételét.
Ez az intézkedés főszabályként a 13 és 30 év 
közötti fiatalok számára áll nyitva.
E tevékenységek vagy projektek olyan 
transznacionális együttműködéseken 
alapulnak, amelyek lehetővé teszik a 
különféle közösségek szintjén a fiatalok 
részvételének elősegítését célzó, helyi vagy 
regionális szinten megvalósuló projektek 
vagy tevékenységek elképzeléseinek, 
tapasztalatainak és helyes gyakorlatainak 
kicserélését. E tevékenységek magukban 
foglalhatják a fiatalok szükségleteiről és 

Ez az intézkedés fiataloknak a demokratikus 
életben való részvételét támogatja. E 
projektek és tevékenységek magukban 
foglalják a fiataloknak a helyi, regionális 
vagy nemzeti szintű közösségük életében 
való aktív részvételét.
Ez az intézkedés főszabályként a 13 és 30 év 
közötti fiatalok számára áll nyitva.
E tevékenységek vagy projektek olyan 
transznacionális együttműködéseken 
alapulnak, amelyek lehetővé teszik a 
különféle közösségek szintjén a fiatalok 
részvételének elősegítését és a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdések 
megértésének kialakítását célzó, helyi vagy 
regionális szinten megvalósuló projektek 
vagy tevékenységek elképzeléseinek, 
tapasztalatainak és helyes gyakorlatainak 
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elképzeléseiről folytatott konzultációk 
megszervezését is annak érdekében, hogy a 
demokratikus Európában a fiatalok aktív 
részvételével kapcsolatban új megközelítési 
módokat dolgozzanak ki.

kicserélését. E tevékenységek magukban 
foglalhatják a fiatalok szükségleteiről és 
elképzeléseiről folytatott konzultációk 
megszervezését is annak érdekében, hogy a 
demokratikus Európában a fiatalok aktív 
részvételével kapcsolatban új megközelítési 
módokat dolgozzanak ki.

Er. en

Indokolás

Alapvető fontosságú az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kihívások megértésének elérése.

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 39
Melléklet  - 2. tevékenység - 2.1. pont 4. bekezdés

Ez az intézkedés teljes egészében vagy 
részben fedezi az önkéntes napidíját, 
biztosítását, megélhetési és utazási 
költségeit, valamint adott esetben a 
korlátozott lehetőségekkel rendelkező 
fiatalok kiegészítő támogatását.

Ez az intézkedés teljes egészében fedezi az 
önkéntes napidíját, biztosítását, étkezését és 
szállását és utazási költségeit, valamint adott 
esetben a korlátozott lehetőségekkel 
rendelkező fiatalok kiegészítő támogatását.

Er. en

Indokolás

Annak biztosítására, hogy a hátrányos pénzügyi helyzetű fiatalok jobban részt vehessenek az 
Európai Önkéntes Szolgálat tevékenységében, a fogalmazó javasolja a szöveg módosítását a 
gazdasági korlátok kiküszöbölésére (mivel nem az önkéntesnek kell lennie annak, akinek fizetnie 
kell a részvételért, és így teremthető meg az összhang a tevékenységek „minőség a mennyiség 
előtt” elvével).

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 40
Melléklet, 4.3. pont

Ez az intézkedés azokat a tevékenységeket 
támogatja, amelyek az ifjúságpolitika terén a 

Ez az intézkedés azokat a tevékenységeket 
támogatja, amelyek az ifjúságpolitika terén a 
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szociálpedagógusok – különösen az ifjúsági 
animátorok, a projektfelelősök, az ifjúsági 
tanácsadók és a projektekben közreműködő 
pedagógusok – képzésére irányulnak. Az 
intézkedés a szociálpedagógusok 
tapasztalatainak, szakértelmének és helyes 
gyakorlatainak kicseréléséhez is támogatást 
nyújt. Ugyancsak támogatja azokat a 
tevékenységeket, amelyek a program 
keretében megkönnyítik a hosszú távra szóló 
és minőségi projektek, illetve partneri 
kapcsolatok kialakítását. Kiemelt figyelmet 
kell fordítani azokra a tevékenységekre, 
amelyek a közösségi programokban való 
részvétel tekintetében a legtöbb nehézséggel 
szembesülő fiatalok részvételét segítik elő.

szociálpedagógusok – különösen az ifjúsági 
animátorok, a projektfelelősök, az ifjúsági 
tanácsadók és a projektekben közreműködő 
pedagógusok – képzésére irányulnak. Az 
intézkedés a szociálpedagógusok 
tapasztalatainak, szakértelmének és helyes 
gyakorlatainak kicseréléséhez is támogatást 
nyújt. Ugyancsak támogatja azokat a 
tevékenységeket, amelyek a program 
keretében megkönnyítik a hosszú távra szóló 
és minőségi projektek, illetve partneri 
kapcsolatok kialakítását. Kiemelt figyelmet 
kell fordítani azokra a tevékenységekre, 
amelyek a közösségi programokban való 
részvétel tekintetében a legtöbb nehézséggel 
szembesülő fiatalok, ideértve a fogyatékkal 
élőket is, egyenlőségének kilátásait és
részvételét segítik elő.

Er. sv

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 41
Melléklet  - 4. tevékenység - 4.5. pont

Ez az intézkedés a fiatalok tájékoztatását és 
a velük való kommunikációt támogatja 
azáltal, hogy elősegíti hozzáférésüket a 
vonatkozó információkhoz és a 
kommunikációs szolgáltatásokhoz annak 
érdekében, hogy fokozza a közösség 
életében való szerepvállalásukat, és mint 
aktív és felelős polgároknak megkönnyítse a 
bennük rejlő lehetőségek kifejezésre 
juttatását. E célból támogathatók azok a 
tevékenységek, amelyek európai és nemzeti 
szinten javítják a fiatalok hozzáférését az 
információkhoz és a kommunikációs 
szolgálatokhoz, amelyek elősegítik a 
minőségi tájékoztatást, és amelyek a 
fiatalokat nagyobb részvételre ösztönzik az 
információk előkészítésében és 
terjesztésében. 

Ez az intézkedés a fiatalok tájékoztatását és 
a velük való kommunikációt támogatja 
azáltal, hogy elősegíti hozzáférésüket a 
vonatkozó információkhoz és a 
kommunikációs szolgáltatásokhoz annak 
érdekében, hogy fokozza a közösség 
életében való szerepvállalásukat, és mint 
aktív és felelős polgároknak megkönnyítse a 
bennük rejlő lehetőségek kifejezésre 
juttatását. E célból támogathatók azok a 
tevékenységek, amelyek európai és nemzeti 
szinten javítják a fiatalok hozzáférését az 
információkhoz és a kommunikációs 
szolgálatokhoz, amelyek elősegítik a 
minőségi tájékoztatást, és amelyek a 
fiatalokat nagyobb részvételre ösztönzik az 
információk előkészítésében és 
terjesztésében.
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Ez az intézkedés különösen azon európai, 
nemzeti, regionális és helyi portálok 
fejlesztéséhez járul hozzá, amelyek 
különféle – elsősorban a fiatalok körében 
leggyakrabban használt – eszközökkel 
segítik a kifejezetten a fiataloknak szóló 
információk terjesztését. E tevékenység 
olyan intézkedésekhez is támogatást 
nyújthat, amelyek elősegítik, hogy a fiatalok 
aktívan részt vegyenek az érthető, 
felhasználóbarát és célirányos tanácsok és 
tájékoztató anyagok előkészítésében és 
terjesztésében, javítva ezáltal az információk 
minőségét, és biztosítva, hogy azokhoz 
valamennyi fiatal hozzáférhessen.
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információk terjesztését. E tevékenység 
olyan intézkedésekhez is támogatást 
nyújthat, amelyek elősegítik, hogy a fiatalok 
aktívan részt vegyenek az érthető, 
felhasználóbarát és célirányos tanácsok és 
tájékoztató anyagok előkészítésében és 
terjesztésében, javítva ezáltal az információk 
minőségét, és biztosítva, hogy azokhoz 
valamennyi fiatal hozzáférhessen. A nemek 
közötti egyenlőségnek és az integráló 
nyelvezetnek minden publikációban 
kifejezetten és világosan meg kell jelennie.
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A Bizottság a program végrehajtásának 
megkönnyítése érdekében szemináriumokat, 
szakmai konferenciákat vagy találkozókat 
szervezhet. Emellett megfelelő tájékoztatási, 
publikációs és terjesztési tevékenységeket 
folytathat, valamint értékelheti és 
ellenőrizheti a programot. Az ilyen 
tevékenységeket támogatások vagy 
közbeszerzési eljárások útján lehet 
finanszírozni, vagy azokat közvetlenül a 
Bizottság szervezheti és finanszírozhatja.

A Bizottság a program végrehajtásának 
megkönnyítése érdekében szemináriumokat, 
szakmai konferenciákat vagy találkozókat 
szervezhet. A Bizottság emellett megfelelő 
támogatást és gyakorlati útmutatást biztosít 
azoknak a programban részt vevő 
országoknak, amelyek különleges 
esélyegyenlőségi terveket kívánnak 
beépíteni a megvalósítási programba. A 
Bizottság ezen túlmenően megfelelő 
tájékoztatási, publikációs és terjesztési 
tevékenységeket folytathat, valamint 
értékelheti és ellenőrizheti a programot. Az 
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ilyen tevékenységeket támogatások vagy 
közbeszerzési eljárások útján lehet 
finanszírozni, vagy azokat közvetlenül a 
Bizottság szervezheti és finanszírozhatja.
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