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RÖVID INDOKOLÁS

1. Bevezetés

A 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Cselekvő ifjúságról szóló javaslat 
alapjául az EK-Szerződés 149. cikke szolgál, amely úgy rendelkezik, hogy a közösségi 
fellépés célja „a fiatalok és a szociálpedagógusok nagyobb mobilitásának elősegítése.”

A javaslat célja a szolidaritás és a mobilitás előmozdítása az európai fiatalok körében az EU-n 
belül, valamint a szomszédos területeken. A célkitűzések részletesen a következők: 

- általában a fiatalok aktív polgárságának, és különösen európai polgárságuknak előmozdítása
- a fiatalok a fiatalok szolidaritásának fejlesztése különösen az Európai Unió társadalmi 
kohéziójának erősítése érdekében
- a fiatalokon keresztül a népek kölcsönös megértésének elősegítése
- az ifjúsági tevékenységeket támogató rendszerek minőségének és az ifjúságpolitika terén a 
civil társadalom kapacitásának fejlesztéséhez való hozzájárulás 
- az ifjúságpolitika területén az európai együttműködés. 

A célkitűzések megvalósítására öt programon belül kerül sor: „Ifjúság Európáért” 
(csereprogramok és mobilitás), „Európai önkéntes szolgálat” (aktív részvétel), „Ifjúság a 
világért” (szomszédos és harmadik országok), „Szociálpedagógusok és támogató rendszerek” 
(támogató rendszerek a fiatalok számára), és „A politikai együttműködés támogatása”
(összefogás az ifjúságpolitikáért).

2. A javaslat összefoglalása

A javaslat továbbviszi a jelenlegi IFJÚSÁG programot, amely 2006-ban zárul le. 
Konszolidálja a költségvetési rendelkezéseket és az ifjúságpolitika terén meglévő 
programokat, és egyszerűsíti a projektekre való jelentkezés, a kiválasztás és a projektek 
irányításának módját. Láthatóbbá és autonómabbá váló ifjúságpolitikai programot hoz létre az 
EU számára, és 915 millió eurót irányoz elő a program időtartamára (2007–2013). 

3. A javaslat értékelése

A javaslat – egészében véve a meglévő tapasztalatokra épít, és a közösségi tevékenység súlyát 
és hatékonyságát kívánja növelni az ifjúságpolitika területén. Az előrelépés alapját főként a 
bürokrácia mérséklése jelenti, s ezáltal a terület EU-programjai pontosabbak és 
célirányosabbak lehetnek az EU támogatását igénylő tevékenységekre vonatkozóan. 

Azonban számos pont különleges figyelmet érdemel. Először is, vitatható, hogy a javasolt 915 
millió euró elegendő volna a felvázolt célkitűzések támogatásához, különösen a más 
országokkal folytatott, jelentős erőfeszítéseket igénylő ifjúsági csereprogramok esetében. 
Továbbá, a programban való részvételre jogosult országok listáját, amelyet az 5. cikk (1) 
bekezdése tartalmaz, bővíteni kell, például Kínával és Oroszországgal. 
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Emellett a célokat nem túlzottan a priori módon kell előírni: az olyanok, amelyek nagy 
valószínűséggel járulhatnak hozzá a kiemelt ifjúságpolitikai célkitűzésekhez (pl. az ifjúsági 
csereprogramok és a mobilitás támogatása az ifjúság munkanélküliségének enyhítésére, vagy 
a fogyatékkal élők középpontba helyezése foglalkoztatási kilátásaik támogatása érdekében),  
prioritást kell élvezzenek a kevésbé meghatározó célterületekkel szemben, például a 
fiataloknak az önkéntes szolgálatba való, növekvő mértékű bevonásával szemben. Nem 
szabad megfeledkezni a helyi és a kulturális hagyományokról sem, és – például – az 
elfogultan előírt korhatár vagy végzettség nem biztosíthat hozzáférést ezekhez az 
intézkedésekhez (azaz a 2.2. és a 2.3. tevékenység, úgy mint a Kollektív európai önkéntes 
szolgálat és A civil vagy önkéntes szolgálatok közötti együttműködés). 

Hasonlóképpen a 4. tevékenység szerinti projekteket (Szociálpedagógusok és támogató 
rendszerek) sem szabad túlzott mértékben felülről irányítani. Ehelyett a tagállamokban az 
alulról kezdeményezett ifjúságpolitikai tevékenységben szerzett tapasztalatot és a széles 
körben elfogadott szereplőket, mint például az Európai Ifjúsági Fórumot kell ösztönözni arra, 
hogy vegyék át a vezetést az arra érdemes és megfelelő projektek esetében.  

Különösen a nők szerepére tekintettel, remélhető, hogy a Cselekvő ifjúság alapján 
finanszírozott projektek egy minden tekintetben modern és hatékony szemléletet támogatnak. 
A fiatal nők már most is számos önkéntes projektben aktívabbak a férfiaknál; a politikai 
életben való aktívabb részvételük az 5. tevékenység (A politikai együttműködés támogatása). 

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felszólítja a Kulturális és Oktatási Bizottságot, mint 
felelős bizottságot, a következő módosításoknak a jelentésébe történő beépítésére:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

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

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés a 
szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és 
az alapvető szabadságok, a nők és férfiak 
közötti egyenlőség tiszteletben tartásának 
elvein alapul, és az aktív polgárság 
támogatásának hozzá kell járulnia ezen 
értékek fejlesztéséhez.
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Módosítás: 2
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) Az EU számos olyan eszközzel és 
politikai orientációval rendelkezik, amelyek 
a nemek közötti egyenlőség megteremtésére 
törekszenek, például, a nők és férfiak 
esélyegyenlőségének a valamennyi 
közösségi politikába és tevékenységbe való 
beépítéséről szóló, 1996. február 21-i 
bizottsági közlemény1, a munkaerő-piaci 
diszkrimináció és egyenlőtlenségek elleni 
küzdelem új eszközeinek támogatására 
irányuló transznacionális együttműködésre 
vonatkozó EQUAL közösségi 
kezdeményezés,2 a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésének 
a Strukturális Alapok 2000–2006 közötti 
programozási dokumentumaiban való 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 12-i 
közösségi közlemény,3 és a nőknek és 
férfiaknak a döntéshozatali folyamatokban 
való kiegyensúlyozott részvételéről szóló, 
1996. december 2-i tanácsi javaslat,4
amelyek a nemek közötti egyenlőséget mint 
döntő fontosságú EU-célkitűzést állapítják 
meg.

Indokolás

A Cselekvő ifjúság projekteknek megfelelőképpen figyelembe kell venniük a nemek kérdésére 
vonatkozóan az esélyegyenlőséget az EU jogszabályaiban és programjaiban általánosan 
érvényesítő európai uniós iránymutatásokat.

Módosítás: 3
(10) preambulumbekezdés

(10) A Közösség tevékenysége a minőségi 
oktatáshoz és képzéshez is hozzájárul, és a 
Szerződés 3. cikkével összhangban az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint 

(10) A Közösség tevékenysége a minőségi 
oktatáshoz és képzéshez is hozzájárul, és a 
Szerződés 3. cikkével összhangban az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint 

  
1 COM(96) 67 – A Hivatalos Lapban nem tették közzé.
2 C(2000)853 – Hivatalos Lap C127., 2000.5.5.
3 COM(2002) 748 végleges – A Hivatalos Lapban nem tették közzé.
4 Hivatalos Lap L 319., 1996.12.10.
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a férfiak és a nők közötti egyenlőség 
előmozdítására törekszik.

a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
előmozdítására törekszik.

Módosítás: 4
(12) preambulumbekezdés

(12) Támogatni kell az aktív polgárságot, és 
hangsúlyosabbá kell tenni a kirekesztés 
valamennyi formája, köztük a rasszizmus és 
az idegengyűlöletet ellen folytatott 
küzdelmet.

(12) Támogatni kell az aktív polgárságot, a 
nők és férfiak közötti egyenlőséget, és 
hangsúlyosabbá kell tenni a kirekesztés 
valamennyi formája, köztük a rasszizmus és 
az idegengyűlöletet ellen folytatott 
küzdelmet.

Módosítás: 5
(21) preambulumbekezdés

(21) Meg kell határozni az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet  alkalmazásának 
részletes szabályait és alkalmazási 
intézkedéseit, valamint az e szövegektől a 
kedvezményezettek jellemzőivel és a 
tevékenységek jellegével indokolt szükséges
eltéréseket.

(21) Meg kell határozni az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet1 alkalmazásának 
részletes szabályait és alkalmazási 
intézkedéseit, valamint az e szövegektől a 
résztvevők jellemzőivel és a tevékenységek 
jellegével indokolt szükséges eltéréseket. 

Indokolás

A jogszabály nem írhatja elő az érintett személyek természetét, különösen ha a cél az 
együttműködés, a kötelezettségvállalás és a dinamikus megoldások előmozdítása.

Módosítás: 6
3. cikk, (1) bekezdés, g) pont 

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

(g) a legkevesebb eséllyel bíró fiatalok, 
ideértve a fogyatékkal élőket is, programban 
való részvételének megkönnyítése;

Indokolás

Az „esélyt”nem kizárólag a társadalmi-gazdasági, hanem a fizikai tényezők szem előtt 

  
1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
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tartásával kell értelmezni.

Módosítás: 7
3. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) a fiatalokat nemzeti szinten mozgósító 
civil és önkéntes szolgálatok közötti 
együttműködés elősegítése.

törölve

Indokolás

A Cselekvő ifjúság programot és célkitűzéseit semmi esetre sem szabad a nemzeti 
közszolgálati rendszerekkel összekeverni. Az előbbi nem válhat az utóbbi helyettesévé.  

Módosítás: 8
3. cikk, (4) bekezdés, d) pont

d) hozzájárulás a fiatalok tájékoztatásának 
javításához;

d) hozzájárulás a fiatalok tájékoztatásának 
javításához, tekintetbe véve a fiatal nőkre, 
valamint a fogyatékkal élőkre váró 
problémákat is;

Módosítás: 9
5. cikk, (1) bekezdés, ea) pont (új)

ea) az EU egyéb partnerországai

Indokolás

A programban való részvételre jogosult országok körének a lehető legtágabbnak kell lennie. A 
„partnerországok” megfogalmazás szabatos, ugyanakkor szabad teret hagy az értelmezésnek. 

Módosítás: 10
6. cikk, (4) bekezdés

A mellékletben megállapított szabályok 
betartása mellett megkülönböztetés nélkül 
valamennyi fiatal számára biztosítani kell a 
program tevékenységeihez való hozzáférést. 

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

Módosítás: 11
11. cikk, (2) bekezdés

A program megoszthatja forrásait más 
közösségi eszközökkel annak érdekében, 
hogy a program és ezen eszközök közös 
célkitűzéseinek megfelelő tevékenységeket 
valósítson meg.

A programnak törekednie kell arra, hogy
megossza forrásait más közösségi 
eszközökkel annak érdekében, hogy a 
program és ezen eszközök közös 
célkitűzéseinek megfelelő tevékenységeket 
valósítson meg.

Indokolás

Mivel a tagállamoknak érdemes egyetértésben eljárniuk az EU szintjén, az EU által elindított 
programok között a legmagasabb szintű együttműködésnek és minimális redundanciának kell 
lennie. 


