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TEVÉKENYSÉG A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA TAGJAKÉNT 

 

Az Európai Unió helyi és regionális hatóságokat képviselő tanácsadó szervének, a Régiók 

Bizottságának (RB) állandó tagjává választottak a Romániai Megyei Önkormányzatok Országos 

Szövetsége (UNCJR) 2012. szeptember 13-i ülésén. A szövetségben egyébként az alelnöki tisztséget 

is betöltöm. 

Az 1994-ben létrehozott Régiók Európai Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós 

közgyűlése, amely 350 tagot számlál – regionális önkormányzatok elnökei, polgármesterek vagy 

régiók és városok választott képviselői – az EU 28 tagállamából. A tagok demokratikusan 

megválasztott képviselők, és/vagy politikai mandátummal rendelkeznek saját hazájukban. Az RB-n 

keresztül az EU helyi és regionális önkormányzatai beleszólhatnak a régiókra és a városokra 

hatást gyakorló uniós jogszabályok alakításába, így az elmúlt három és fél évben számos Hargita 

megyei probléma jutott el a meghallgatás szakaszáig EU-s szinten, helyi jó példákat mutattam be 

a Régiók Bizottságában: a Székely termék védjegy, a medveproblém, a migrációs  kérdések 

Hargita megyei vetületei mind-mind az Európai Unió legfelsőbb döntéshozói elé kerültek. 

A Régiók Bizottságának az a küldetése, hogy a regionális, megyei és helyi önkormányzatokat bevonja 

az uniós döntéshozatali folyamatba, és így ösztönözze a polgárok nagyobb arányú részvételét. 

Sürgeti, hogy a regionális és helyi önkormányzatok autonómiával rendelkezzenek, és igénybe 

vehessék a feladataik teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, ezáltal támogatja a 

felelősségteljes kormányzás elveit és mechanizmusait, és ösztönzi a decentralizációs folyamatot. 

Továbbá ösztönzi az együttműködést egyrészt a tagállamok regionális és helyi önkormányzatai 

között, másrészt – a bővítési stratégia, valamint a szomszédsági és a fejlesztési politika keretében – 

a tagjelölt országok, potenciális tagjelölt országok, szomszédos országok és harmadik országok 

önkormányzataival is. Platformokat és hálózatokat alakít ki, fórumokat szervez, hogy megkönnyítse 

a régiók, megyék, városok és települések közötti együttműködést és tapasztalatcserét, és partneri 

kapcsolatokat építsen ki képviseleti szerveikkel. 

A mandátum során igyekszem minél hangsúlyosabban képviselni a székelyföldi és a többi 

magyarlakta térséget az uniós testületben. Jelenlétünk fontos nemcsak az országos, hanem a 

nemzetközi testületekben is. Hargita Megye Tanácsa eddig is igyekezett erősíteni a térség 

nemzetközi kapcsolatait gazdasági, kulturális meg egyéb téren, és a Régiók Bizottságában való 

képviselet nagy lehetőséget jelent a megyei tanács nemzetközi tevékenységében. 

http://cor.europa.eu/hu/Pages/home.aspx
http://cor.europa.eu/hu/Pages/home.aspx
http://uncjr.ro/
http://uncjr.ro/
http://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/
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Szakbizottsági tevékenység: teljes tag vagyok a Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy 

(ENVE), illetve a Szociális politikák, oktatás, munkaügy, ifjúság, kutatás és kultúra (SEDEC) 

szakbizottságban, az Európai Néppárt politikai csoportjának tagjaként. 

A román delegáció tagja: a Régiók Bizottságában a román delegáció tagjaként fejtem ki 

tevékenységem, amelynek keretében több hasznos megbeszélésen vettem részt, illetve a Székely 

terméket is ismertettem az akkori uniós mezőgazdasági biztossal, Dacian Cioloșsal. 

A 2012–2016-os periódusban a RéB tagjaként kollégáimmal számos témában irányoztunk elő 

módosító javaslatokat. Ezek közül voltak teljes mértékben elfogadott módosító javaslatok, voltak, 

amelyeket csak részben szavaztak meg, és voltak, amelyek nem kerültek bele a végső RéB-

véleménybe. 

Kiemelt tevékenységek: 

 Böjte Csaba munkáját ismertette Borboly Csaba Brüsszelben 

 Borboly Csaba az EU vidéki térségeinek érdekében foglalt állást Brüsszelben 

 Borboly Csaba a Hargita megyei medvetámadásokról beszélt Brüsszelben 

 Bemutatták Hargita megyét Brüsszelben 

 A Hargita megyei erdőgazdálkodásról az éghajlatügyi világtalálkozón 

 A szakoktatás és a munkahelyteremtés érdekében Brüsszelben lobbizik Borboly Csaba 

 Erősödik az egyetemek regionális szerepe 

 A felnőttképzéssel kapcsolatos módosítót fogadott el a Régiók Bizottsága 

 Uniós „utóélete” van Hargita Megye Tanácsa SEEMIG projektjének 

 A Székely termék mozgalomnak része a felnőttképzés 

 A hegyvidéki települések érdekében nyújtott be javaslatot Borboly Csaba 

 Uniós finanszírozást kért Borboly Csaba a helyi közösségi munkákra 

 A hagyományos helyi termékek értékesítése mellett foglalt állást Borboly Csaba 

 A nemzeti kisebbségekért is lehet lobbizni Brüsszelben 

RAPORTŐRI TEVÉKENYSÉG 

1. Az európai felsőoktatás a világban:  

 

 Az európai felsőoktatás a világban témakörben raportőri szerepet vállaltam, hiszen Hargita megye 

több olyan uniós projektben vesz részt, amely kapcsolódik a témához. Ilyen a SEEMIG pályázat, 

amely a migrációval kapcsolatos stratégiák kidolgozására irányul, és amelyben a 

szakképzett  munkaerő migrációjával is foglalkoznak a partnerek, akiknek a meglátásai segíthetnek a 

javaslatok kidolgozásában. Egy másik példa Hargita Megye Tanácsa gyakornoki programja, amely 

http://www.borbolycsaba.ro/elfogadott-modosito-javaslatok/
http://www.borbolycsaba.ro/reszlegesen-elfogadott-modosito-javaslatok/
http://www.borbolycsaba.ro/elutasitott-illetve-nem-megfelelo-tamogato-alairassal-rendelkezo-javaslatok/
http://www.borbolycsaba.ro/elutasitott-illetve-nem-megfelelo-tamogato-alairassal-rendelkezo-javaslatok/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/bojte-csaba-munkajat-ismertette-borboly-csaba-brusszelben/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-kisfalvak-erdekeben-nyujtott-be-modosito-javaslatokat-borboly-csaba/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/borboly-csaba-a-hargita-megyei-medvetamadasokrol-beszelt-brusszelben/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/bemutattak-hargita-megyet-brusszelben/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-hargita-megyei-erdogazdalkodasrol-az-eghajlatugyi-vilagtalalkozon/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-szakoktatas-es-a-munkahelyteremtes-erdekeben-brusszelben-lobbizik-borboly-csaba/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/erosodik-az-egyetemek-regionalis-szerepe/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-felnottkepzessel-kapcsolatos-modositot-fogadott-el-a-regiok-bizottsaga/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/unios-utoelete-van-hargita-megye-tanacsa-seemig-projektjenek/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-szekely-termek-mozgalomnak-resze-a-felnottkepzes/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-hegyvideki-telepulesek-erdekeben-nyujtott-be-javaslatot-borboly-csaba/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/unios-finanszirozast-kert-borboly-csaba-a-helyi-kozossegi-munkakra/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-hagyomanyos-helyi-termekek-ertekesitese-mellett-foglalt-allast-borboly-csaba/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-nemzeti-kisebbsegekert-is-lehet-lobbizni-brusszelben/
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nagy népszerűségnek örvend az egyetemi hallgatók körében, és amelynek nyomán szakemberképző 

program indítását tervezik. 

A jelentés (vélemény) elkészítését számos helyi egyeztetés előzte meg, hiszen egy olyan 

dokumentum megfogalmazása volt a cél, amely tükrözi a székelyföldi felsőoktatás érdekeit, 

szempontjait is: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanáraival, a kolozsvári Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem tanáraival, illetve Oprea Emilian polgármesterrel, Valentina Stefania Duminica 

államititkárral és a Régiók Bizottsága román delegációjának tagjaival. Nemzetközi egyeztetés: az EU 

soros elnökségét ellátó Litvánia képviselőjével, EP-képviselőkkel, az EB munkatársaival. 

A jelentést elfogadták mind a szakbizottsági, mind a plenáris ülésen. 

A kisebbségi nyelveken képzést nyújtó egyetemek, a sajátos helyzetben lévő régiók segítésére 

irányuló programok kidolgozásának, a mobilitás kétirányú jellegének fontosságát hangsúlyoztam 

felszólalásomban Brüsszelben január 30-án, a RéB 105. plenáris ülésén, amelyen a testület 

egyhangúlag megszavazta a jelentésemet. A dokumentum tervezetét 2013. október 17-én küldtem 

el az oktatásügyekért felelős szakbizottságnak, és november 13-án mutattam be a RéB Oktatás, 

ifjúság és kutatás (EDUC) szakbizottsága ülésén, amelyen szintén egyöntetűen megszavazták. 

A plenáris ülés kezdetén José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke – egyrészt figyelmeztetve 

a tagállamokat, másrészt válaszolva Michael Schneidernek, a Régiók Bizottsága néppárti frakciója 

elnökének – elmondta, fontosnak tartja, hogy a tagállamok konzultáljanak a helyi és regionális 

önkormányzatokkal a partnerségi megállapodás kidolgozása során. A bizottság elnöke jelezte, több 

panasz is érkezett már hozzá, és olyan véleménye van az érintett tagállamokról, hogy azt 

nyilvánosan nem mondaná el, azt azonban kijelentette: a Bizottság „figyelmezteti a tagállamokat, 

hogy vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat”. 

A véleménytervezet összeállításában előnyt jelentett, hogy többnyelvű régiót képviselek, ahol a 

kisebbségi tannyelvű felsőoktatás alig néhány évtizedes múlttal rendelkezik. A kidolgozást 

egyeztetések sorozata előzte meg: regionális konzultáció a román felsőoktatási intézmények 

képviselőivel, egyeztetés európai uniós intézmények szakértőivel, az Európai Bizottság felsőoktatási 

biztosával, valamint a litván elnökség oktatási képviselőivel. 

Az Európa 2020 stratégia kiemelt figyelmet fordít a felsőoktatás nemzetközivé tételére, és ennek 

kapcsán stratégiák kidolgozását ösztönzi. Úgy gondolom, hogy az EU a globális kihívásokra választ 

adhat a felsőoktatási partnerségeken keresztül, ezek növelhetik a kutatási és oktatási kapacitást, az 

egyetemek a tudástranszfer ügynökeivé válhatnak. 

A vélemény javasolja, hogy a tagállamok olyan programokat dolgozzanak ki, amelyek segítik a 

sajátos helyzetben lévő régiókban a helyi és regionális szintű felsőoktatási intézmények 

nemzetközibbé válását. Egy ilyen program révén felhívhatnák a figyelmet a mobilitás kétirányú 

jellegének fontosságára, hogy a kibocsátó és a befogadó térség érdekeinek megfeleljen. A vélemény 
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kiemeli, hogy a soknyelvű és soknemzetiségű Európában fontos szerep juthat azoknak a 

felsőoktatási intézményeknek, amelyek egynél több nyelven – beleértve a kisebbségi nyelveket is – 

nyújtanak képzést. A multikulturális közegekben legalább két európai nyelvvel ismerkedhetnek meg 

a hallgatók, amely vonzó lehet a külföldi diákok számára. Ezért hangsúlyozza a nyelvi készségek 

jelentőségét a felsőoktatás nemzetközivé tételére irányuló erőfeszítések szempontjából. A 

véleménytervezet szerzői ugyanakkor javasolják a helyi és regionális önkormányzatoknak, hogy 

vállaljanak kezdeményező szerepet, fogadják nyitottsággal a partnerségi megkereséseket. 

A Régiók Bizottsága nagy lehetőséget lát abban, hogy az európai felsőoktatási rendszer jó 

gyakorlatát és rendszerszerű megoldásait a szomszédos országokra és a csatlakozás előtt álló 

államokra is kiterjessze, hiszen – egyebek mellett – így jobban biztosítható az ottani hallgatók 

mobilitása Európa felé, valamint a tehetségekért folyó versenyben is javulhatnak Európa esélyei. 

A tervezet elfogadásának kettős jelentősége van. Felhívja a figyelmet a vidéki régiókban működő 

egyetemek fontosságára – ilyen például a csíkszeredai Sapientia –, hogy ezen intézmények diákjai 

is ugyanolyan esélyeket kapjanak, mint a neves egyetemek diákjai. Továbbá az Európai Unió 

intézményeinek figyelmét a nemzeti kisebbségekre irányítja. Azért is fontos a dokumentum 

elfogadása, mivel korábban is tett javaslatokat a nemzeti kisebbségek és kisebbségi nyelvek 

viszonylatában, de ez az első javaslat, amelyet egyöntetűen elfogadott a szakbizottság. – A 

legfontosabb dolog mégis az, hogy a kis, regionális és kisebbségi egyetemek megkerülhetetlenül és 

egyértelműen a RéB látókörébe kerültek, és ezzel az EU szakpolitikájának részévé váltak. Most a 

felsőoktatási intézményeken a sor, hogy éljenek a lehetőséggel. 

Természetesen nagyon sok kivétel és jó gyakorlat van arra vonatkozóan, hogyan lehet a fiatalok 

érdekeit képviselni, ezek az intézmények és programok elismertek. Ennek ellenére az a tendencia 

látható, hogy a politikai szervezetek és intézmények támogatása elsősorban saját szavazóbázisuk 

felé irányul, a fiatal korosztály pedig nem tartozik köztudottan az aktív szavazók körébe. Ezért kell a 

fiataloknak most jobban kiállniuk a céljaikért, mint valaha, és nekünk támogatnunk kell őket. 

Hargita Megye Tanácsa már régóta keresi a megoldást a fenti problémákra, például arra, hogy az 

oktatást a piaci igények szerint alakítsák, erősítsék a szakoktatást. Munkatársai vállalkozókkal 

konzultáltak arról, milyen szakemberekre lenne szükségük, és őket hogyan lehet megfelelően 

képezni. Felmerült ugyanakkor egy civilszervezet formájában létrejövő székelyföldi szakképzési 

klaszter létrehozásának ötlete is, amelynek segítségével felnőttképzést indítanának a régióban, 

illetve feltérképeznék, milyen beruházásokra lenne szükség Hargita megyében, ehhez 

tangazdaságokat és minta-feldolgozóállomásokat kellene létesíteni. A megyei tanács segíteni 

szeretne a fiatal családoknak az otthonteremtésben, az egyik elképzelés szerint a vidéki 

önkormányzatok nem használt földterületeket adnának ki használatba fiatal családoknak. Emellett 

ösztöndíj- és gyakornokprogramokat hirdetnek, és az utóbbiakat szeretnék a helyi közigazgatási 

intézményekre is kiterjeszteni. Az otthon- és munkahelyteremtés támogatásának másik formája, 
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hogy Hargita Megye Tanácsa szolgálati lakásokat épített fiatal szakorvosoknak, ezáltal a megyébe 

vonzva vagy itt maradásra ösztönözve őket. 

 Borboly Csaba: a fiatalok inaktivitásának ára van 

 A fiatalok foglalkoztatásának aktív támogatásáért szólalt fel Borboly Csaba Strasbourgban 

 A Régiók Bizottsága egy olyan modern oktatáspolitikát támogat, amely segíti a hátrányos 

helyzetben levő régiókat és csoportokat 

Bővebb információ: http://www.borbolycsaba.ro/jelentestevo-a-regiok-bizottsagaban/ 

 

2. Erőforrás-hatékony lehetőségek az építőiparban 

Uniós szintre került a modern székely házak kérdése: a fenntartható épületek témakörében 

készítettem jelentést a 2014–2015-ös időszakban. A fenntartható épületekre vonatkozó európai 

bizottsági kezdeményezés általános célkitűzése, hogy csökkentse az épületek környezetre gyakorolt 

hatását az erőforrás-hatékonyság javításával, így növelve az építkezési vállalkozások közötti 

versenyképességet. Ennek érdekében javítani kell az erőforrás-felhasználással kapcsolatos általános 

tudást, az épületekkel kapcsolatos környezeti hatásokra fel kell hívni a lakosság figyelmét, továbbá 

tudatosító kampányokat kell szervezni és növelni a keresletet a környezetbarát épületekre a 

magánszférában, a tervezők körében és  a közintézményekben. 

Szem előtt tartottuk a Hargita megyei érdekeket, így a megyei tanács Modern székely ház 

projektjét, az energiagazdálkodási ügynökség által kidolgozott csíkszeredai energiastratégiát, s 

nagy hangsúlyt fektettünk az újrahasznosítható energiák kérdésére a Hargita Megye Tanácsa 

Építsünk biztos jövőt! című gazdaságfejlesztési stratégiája alapján.  

Helyi konzultációt folytattunk a megyei urbanisztikai bizottság tagjaival, építészekkel, 

épületgépészekkel. Ezek után ugyancsak számos nemzetközi konzultáció következett többek között 

az Unió konzultatív testületének, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC), valamint az 

Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának (ENV) és Vállalkozáspolitika és Ipar 

Főigazgatóságának (ENTR) tagjaival, a témakörben érintett európai uniós intézmények, 

érdekvédelmi szervezetek, szakhatóságok és európai régiók képviselőivel.  A jelentést megszavazták 

mind a szakbizottsági, mint a plenáris ülésen. 

A 2015. április 17-i plenáris ülésen azt nyilatkoztam, hogy ez sikert jelent nemcsak a tágabb 

régióban, hanem Székelyföld számára is. A jelentés elkészítésekor szem előtt tartottam a Hargita 

megyei érdekeket – így a megyei tanács Modern székely ház projektjét, az energiagazdálkodási 

ügynökség által kidolgozott csíkszeredai energiastratégiát –, s nagy hangsúlyt fektettem az 

újrahasznosítható energiák kérdésére a Hargita Megye Tanácsa Építsünk biztos jövőt! című 

http://www.borbolycsaba.ro/hirek/borboly-csaba-a-fiatalok-inaktivitasanak-ara-van/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-fiatalok-foglalkoztatasanak-aktiv-tamogatasaert-szolalt-fel-borboly-csaba-strasbourgban/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-regiok-bizottsaga-egy-olyan-modern-oktataspolitikat-tamogat-amely-segiti-a-hatranyos-helyzetben-levo-regiokat-es-csoportokat/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-regiok-bizottsaga-egy-olyan-modern-oktataspolitikat-tamogat-amely-segiti-a-hatranyos-helyzetben-levo-regiokat-es-csoportokat/
http://www.borbolycsaba.ro/jelentestevo-a-regiok-bizottsagaban/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/unios-szintre-kerul-a-modern-szekely-hazak-kerdese/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/epiteszekkel-konzultalt-borboly-csaba-a-regiok-bizottsaganak-keszulo-jelenteserol/
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gazdaságfejlesztési stratégiája alapján – az ennek alapján elkészülő dokumentumban ezeket az 

irányvonalakat követtük. 

Egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy Hargita megye számára is előnyös jogszabályok készüljenek az 

Európai Unió szintjén. Brüsszelen keresztül is hatni tudunk a bukaresti döntéshozókra. A RéB 

véleményeinek figyelembevételével készülnek az uniós jogszabályok, ezeket idejében elő kell 

készíteni, hiszen többéves folyamatról van szó. 

Külön siker, hogy elfogadták azt a javaslatot, mely szerint „a sztálinista ideológiát megjelenítő” 

épületek esetében nem várhatjuk el az egészségtelen lakásokban élőktől, hogy olyan tarthatatlan 

helyzetben éljenek, hogy a rossz tervezés miatt a nap naponta alig két órát süt be a lakásukba. Ezért 

a javaslat kitér külön a kelet-európai tagállamokra, ahol bizonyos helyzetekben a bontás a legjobb 

megoldás (annak ellenére, hogy az Unió a felújítást támogatja), természetesen a bontásból kikerülő 

anyag újrahasznosításával. 

A jelentésben rávilágítottam a helyi és regionális önkormányzatok által eddig tett erőfeszítésekre, 

példaként kiemelve a Hargita megyei helyi és hagyományos építkezésben alkalmazott módszereket. 

Ezek a kezdeményezések kiemelkedőek a fenntarthatóság és az energiahatékony építkezés terén. A 

dokumentum azt a megjegyzést is tartalmazza, hogy a környezetbarát építőiparból és bontásokból 

származó építőanyagokhoz kötődő ipari tevékenységek sok munkahelyet teremthetnének, valamint 

olyan kompenzációs mechanizmust javasol, amely a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatását szolgálja. 

Markku Markkula, a RéB elnöke gratulált a jól előkészített, megalapozott, minden szempontot 

figyelembe vevő jelentéstervezethez. Michael Schneider, a RéB néppárti csoportjának elnöke külön 

gratulált azért, hogy együttes érveléssel elérték, hogy ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták 

a jelentéstervezetet. 

 Elfogadták Borboly Csaba erőforrás-hatékony épületekről szóló jelentését 

 Rossz hír a székelyföldi erdőkre ácsingózó multiknak 

 Kulcsszerepet kap a hagyományos technológia a fenntartható építkezésben 

 Zöld épületekkel kapcsolatos beruházások és beszerzések 

 Minél több költséghatékony és egészséges lakást! 

 Borboly Csaba a régi építőanyagok újrahasznosítását szorgalmazza uniós szinten 

 Hargita megyei energiapolitikai javaslatokat tárgyal a Régiók Bizottsága 

 A tanintézetek nem megfelelő szellőzése miatt sok a beteg gyerek 

Bővebb információ: http://www.borbolycsaba.ro/hirek/fenntarthato-epuletek/ 

3. Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés (2010–2018) 
 

http://www.borbolycsaba.ro/hirek/elfogadtak-borboly-csaba-eroforras-hatekony-epuletekrol-szolo-jelenteset/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/rossz-hir-a-szekelyfoldi-erdokre-acsingozo-multiknak/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/kulcsszerepet-kap-a-hagyomanyos-technologia-a-fenntarthato-epitkezesben/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/zold-epuletekkel-kapcsolatos-beruhazasok-es-beszerzesek/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/minel-tobb-koltseghatekony-es-egeszseges-lakast/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/borboly-csaba-a-regi-epitoanyagok-ujrahasznositasat-szorgalmazza-unios-szinten/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/hargita-megyei-energiapolitikai-javaslatokat-targyal-a-regiok-bizottsaga/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-tanintezetek-nem-megfelelo-szellozese-miatt-sok-a-beteg-gyerek/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/fenntarthato-epuletek/
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A keresztény értékek is bekerültek a Régiók Bizottsága véleményébe – 2016. február 11. 

 

A RéB február 10–11-én, Brüsszelben tartandó plenáris ülésének második napján tartott vitán, majd 

az ezt követő szavazáson végül az igenek kerültek többségbe azon módosító javaslatomra 

vonatkozóan is, amely szerint az ifjúságpolitikán belül – a fiatalok nemen, faji vagy etnikai 

származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, illetve szexuális irányultságon 

alapuló megkülönböztetése, illetve az ezekkel kapcsolatos teendők megfogalmazása mellett – 

nagyobb figyelmet kell szentelni „a keresztény kultúrájú Európa alapvető értékeinek 

előmozdításának”. Azt gondolom, hogy most minden eddiginél nagyobb szükségünk van arra, hogy 

felhívjuk a fiatalok figyelmét arra, hogy kik vagyunk, és melyek Európa alapvető értékei. Csak akkor 

léphetünk fel hatékonyan a terrorfenyegetéssel szemben, ha megfelelően hangsúlyozzuk kultúránk 

gyökereit. 

A dokumentum szerint közös európai fellépésre van szükség a fiatalok lakáshelyzete, megfelelő 

oktatáshoz való hozzáférése és a családalapítás, a gyermekvállalás terén. A jelentés szorgalmazza az 

egységes európai Ifjúsági Alapcsomag létrehozását, a fiatal családok helyzetére pedig külön felhívja 

a figyelmet, amellyel EU-s szinten kellene foglalkozni, hiszen egyre nagyobb kihívást jelent 

Európában a demográfiai helyzet, ami sürgős fellépést igényel. Az alapcsomag többek között 

magában foglalja a nagy sebességű internethez való hozzáférést, a nyelvtanulást, a pályaorientációs 

tanácsadást, a tutorálást, a tanulmányok finanszírozási lehetőségeit és az első munkahelyhez való 

jog garantálását. A jelentés kiemeli továbbá, hogy fontos a készségeket a munkáltatók igényeivel 

összhangba hozni, illetve a regionális sajátosságokhoz és speciális készségekhez igazított szakképzési 

kezdeményezéseket támogatni. 

A jelentésbe belefoglaltuk az erdélyi, székelyföldi fiatalságot sújtó problémákat, amelyekről 

konzultáltam ifjúsági szervezetek képviselőivel is, tulajdonképpen azokat a meglátásokat 

képviseltem, amelyekkel ők megbíztak. Ezért is fontos, hogy a RéB elfogadta a jelentéstervezetet. 

Sikerült olyan fogalmakat bevinni egy uniós véleménybe, amelytől eddig Brüsszel ódzkodott: család, 

kereszténység, kisebbségi sorban élő fiatalok, a keletről nyugatra elvándorolt fiatalok hazavonzása 

és a kisfalvak problémája. A jelentéskészítés folyamatában jó volt az együttműködés a RéB-ben, 

örvendetesnek tartom, hogy az EU-ban kezdik felismerni azt, hogy a fiatalokkal többet kell 

foglalkozni. 

A jelentésben hangsúlyoztam: mivel egyre nő az elszegényedés és a kirekesztettség kockázatának 

kitett fiatalok százalékos aránya, a költségvetési megszorítások számos tagállamban kritikus 

pillanatban érintették a szociális és oktatási szolgáltatásokat. Azt is kiemeltem, hogy a jelenlegi, 

eddig soha nem látott méretű, Európába tartó migrációs hullámokkal ezek a kérdések még 

fontosabbá válnak, éppen ezért a helyi és regionális önkormányzatok számára megfelelő, 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

8 

közvetlenül elérhető pénzügyi forrásokat kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik a bevándorló-

hátterű fiatalok integrációját. 

A jelentés tárgyalása előtt felszólalt Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, oktatási, 

ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, aki elismerését fejezte ki a jelentést illetően, üdvözölte az abban 

foglaltakat. Beszédében rámutatott, hogy Európa az oktatás alulfinanszírozottságától szenved, és 

meg kell fordítani ezt a tendenciát annak érdekében, hogy az európai gazdaság versenyképesebb 

legyen, és mindenki valódi esélyt kapjon az életben. 

– A régiókban és a városokban kell majd megküzdenünk a kirekesztéssel és a radikalizálódással. Én 

pedig szeretném, ha a regionális vezetők, polgármesterek, helyi civilszervezetek vezetői, iskolák és 

sportklubok tudnának arról, hogy az EU foglalkozik ezzel a kérdéssel, és sokféleképpen támogathatja 

őket. Segíthetünk nekik abban, hogy változást érjenek el helyi szinten – mondta a biztos. 

Navracsics Tiborral a jelentés elfogadását megelőzően januárban is találkoztunk, és egyetértettünk a 

jelentés tartalmában, a biztos pedig támogatását ígérte a dokumentumot illetően. Navracsics már 

akkor jelezte, hogy illetékes biztostársaival fel fogja venni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a 

regionális politika, a vidékfejlesztési politika és a Szociális Alap keretében is konkrét lépéseket 

tegyenek a RéB véleménye alapján, és ígéretet tett rá, hogy egy később egyeztetendő időpontban, 

Hargita Megye Tanácsa meghívására, személyesen is tájékozódik majd a Hargita megyei speciális 

helyzetről. 

 A fiatalok családalapítási nehézségeivel is foglalkozni kell az EU-ban 

 Az Európai Ifjúsági Fórumon mutatta be jelentéstervezetét Borboly Csaba 

 Európai ifjúsági alapcsomagot hoznának létre a fiatalok támogatására 

 Borboly Csaba: a fiataloknak kezükbe kell venniük sorsukat 

 A kisebbségi fiatalok védelme is szóba került Brüsszelben 

 A keresztény értékek is bekerültek a Régiók Bizottsága véleményébe 

Bővebb információ: http://www.borbolycsaba.ro/ujabb-raportori-megbizatas-borboly-csabanak/ 

http://www.borbolycsaba.ro/hirek/navracsics-tibor-unios-biztossal-talalkozott-borboly-csaba/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-fiatalok-csaladalapitasi-nehezsegeivel-is-foglalkozni-kell-az-eu-ban/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/az-europai-ifjusagi-forumon-mutatta-be-jelentestervezetet-borboly-csaba/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/europai-ifjusagi-alapcsomagot-hoznanak-letre-a-fiatalok-tamogatasara/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/borboly-csaba-a-fiataloknak-kezukbe-kell-venniuk-sorsukat/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-kisebbsegi-fiatalok-vedelme-is-szoba-kerult-brusszelben/
http://www.borbolycsaba.ro/hirek/a-kereszteny-ertekek-is-bekerultek-a-regiok-bizottsaga-velemenyebe/
http://www.borbolycsaba.ro/ujabb-raportori-megbizatas-borboly-csabanak/

