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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel 16 millió nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal 

(NEET-fiatal) lépett be az ifjúsági garanciarendszerekbe, és mivel az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés több mint 1,6 millió fiatalnak nyújtott közvetlen 

támogatást EU-szerte; megállapítja, hogy még mindig elfogadhatatlanul magas (az 

EU28-ban 16,6%-os, az euróövezetben pedig 18,7%-os) a munkanélküli fiatalok 

aránya; 

B. mivel az ifjúsági munkanélküliség az EU-ban a 2014. évi 23,7%-ról 17%-ra csökkent 

2017 második negyedévére, több mint 1,8 millióval kevesebb fiatalnak nincs munkája 

és több mint 1 millióval kevesebb a NEET-fiatal; 

C. mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés hatására a tagállamok több mint 132, 

fiatalokat célzó munkaerőpiaci intézkedést fogadtak el; 

D. mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés teljes költségvetésének 75%-át 

lekötötték és 19%-át a tagállamok már be is fektették, amivel az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés költségvetésének végrehajtási aránya az európai strukturális és 

beruházási alapok (esb-alapok) közül a legmagasabbak között van; 

E. mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásáról szóló számos jelentés 

szerint – a finanszírozás megfelelőségével és a szükséges összberuházásra vonatkozó 

becslésekkel kapcsolatos aggályok ellenére – a rendelkezésre álló forrásokat, konkrét 

régiókat és kedvezményezettek csoportjait megcélozva sikeresen összpontosítják a 

regionális keresletre; 

1. elismeri, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésen keresztül történő uniós 

költségvetési beruházások máris hatást értek el és felgyorsították a munkaerőpiac 

kibővítését a fiatalok számára; úgy véli, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

egyértelmű európai uniós hozzáadott értékkel rendelkezik, mivel számos ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezést nem lehetett volna végrehajtani uniós 

kötelezettségvállalás nélkül;  

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára a 2014–2020-as 

többéves pénzügyi keretben eredetileg előirányzott pénzeszközök összege 6,4 milliárd 

EUR volt, amely egy külön költségvetési sorból származó 3,2 milliárd euróból, 

valamint az Európai Szociális Alap (ESZA) ugyanekkora összegű hozzájárulásából 

tevődött össze; emlékeztet, hogy mivel sürgősen kezelni kellett az ifjúsági 

munkanélküliséget, úgy határoztak, hogy a teljes összeget előre ütemezik 2014–2015-

re; 

3. hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keret félidős átdolgozása során egy további, 

1,2 milliárd eurós forrás kapott politikai támogatást az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés számára a 2017–2020-as időszakra, amelyhez az ESZA egy 

ugyanekkora összeggel járul hozzá; hangsúlyozza azonban, hogy a programra 



 

PE610.811v02-00 4/7 AD\1140185HU.docx 

HU 

vonatkozó végleges előirányzat összegét a következő éves költségvetési eljárások során 

állapítják meg; 

4. üdvözli, hogy – az Európai Parlament határozott kérésére – a 2018-as uniós 

költségvetésről szóló egyeztetés eredményeként az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezésre eredetileg javasolt előirányzatokat 116,7 millió EUR összegű új 

forrásokkal növelték meg, ezáltal 350 millió eurós teljes összeget érve el 2018-ban; 

tudomásul veszi a Bizottság egyoldalú kötelezettségvállalását, miszerint az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés finanszírozásának egy költségvetés-módosítás útján 

történő további emelését fogja javasolni, amennyiben a kezdeményezés 

forrásfelhasználása növelést tenne lehetővé; 

5. véleménye szerint az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetése elmarad a 

tényleges igénytől és az annak biztosításához szükséges forrásoktól, hogy a program 

teljesíteni tudja célkitűzéseit; emlékeztet, hogy átlagosan a NEET-fiatalok 42%-át 

sikerült elérni, ám ez a szám egyes tagállamokban 20% alá esett; ezért felszólít az 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített előirányzatok jelentős növelésére 

a következő többéves pénzügyi keretben, és felszólítja a tagállamokat, hogy nemzeti 

költségvetéseikben biztosítsanak előirányzatokat az ifjúsági foglalkoztatási 

rendszerekre; úgy véli, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés egy, a nemzeti 

rendszereket kiegészítő intézkedés, és véleménye szerint azt ki kell egészíteni 

növekedésserkentő intézkedésekkel és konkrét tevékenységekkel a tagállamokban; 

6. úgy véli, hogy a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés 

európai keretrendszerének az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem fokozása 

céljából történő kidolgozása érdekében a strukturális alapokat célzottabban lehetne 

bevetni a szakképzési központok, valamint a tanulószerződéses gyakorlati képzések 

támogatását célzó minden releváns fellépés finanszírozása érdekében; úgy véli, hogy a 

fejlettség regionális szintjétől függően ez a támogatás jobb helyet foglalhatna el az 

ESZA beruházási prioritásai között (a gyakornokok által végzett munka 

ellentételezésére és a társadalombiztosítási fedezetre), valamint az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap beruházási prioritásai között a szakképzési központok 

infrastruktúrájának és felszerelésének biztosítása tekintetében; 

7. felhívja a Bizottságot az ifjúsági foglalkoztatási beruházások következetességének 

azáltal történő biztosítására, hogy ösztönzi a szinergiákat a rendelkezésre álló források 

között és létrehozza az egységes szabályok holisztikus útmutatóját nagyobb hatás, 

szinergiák, hatékonyság és egyszerűsítés elérése érdekében a helyszínen; emlékeztet 

arra a prioritásra, hogy csökkenteni kell az irányító hatóságok adminisztratív terhét; 

rámutat az ifjúsági garanciarendszerek finanszírozásáról szóló országspecifikus 

jelentések fontosságára, amelyek nyomon követik a nemzeti költségvetések és az uniós 

költségvetés közötti szinergiákat is, valamint arra, hogy jobb koordinációra és 

szorosabb együttműködésre van szükség a folyamatban részt vevő kulcsfontosságú 

érdekelt felek között; 

8. felhívja a Bizottságot, hogy a 2020 utáni ifjúsági foglalkoztatási beruházások tervezését 

javítsa az esb-alapok programozása során használt megközelítés maradéktalan 

alkalmazásával, ahol a finanszírozást a partnerségi megállapodások előtt átfogó előzetes 

tervezés és előzetes értékelés előzi meg; véleménye szerint ez a megközelítés fokozza 



 

AD\1140185HU.docx 5/7 PE610.811v02-00 

 HU 

az uniós költségvetés hatását; tudomásul veszi az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés sikeres végrehajtását azokban a tagállamokban, ahol külön operatív 

programokat hajtottak végre és a nemzeti és regionális költségvetésekből jelentős 

hozzájárulásokat folyósítottak; 

9. véleménye szerint az ifjúsági foglalkoztatás finanszírozását a pénzügyi eszközök és a 

vissza nem térítendő hozzájárulások megfelelő egyensúlyának fenntartásával kell 

biztosítani; 

10. ezenkívül felhívja a Bizottságot, hogy tervezze újra a jelenlegi értékelési mechanizmust 

úgy, hogy az egységes eredményességi kritériumokra és a teljesítmény-ellenőrzésekre 

összpontosít az éves és végleges jelentéstételi folyamatban az uniós költségvetés 

hatásának javító szándékú nyomon követése céljából; felszólít az olyan mutatók uniós 

szintű alkalmazására, mint például az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek az 

Unió által finanszírozott beavatkozások eredményeként az elsődleges munkaerőpiacra 

belépő résztvevőinek aránya; 

11. hangsúlyozza azonban, hogy a megreformált tervezés és jelentéstétel nem késleltetheti a 

költségvetés végrehajtását és nem róhat túlzott adminisztratív terhet az irányító 

hatóságokra, és különösen nem a végső kedvezményezettekre; 

12. elismeri, hogy a jelenlegi adminisztratív teher aláássa az uniós költségvetés beruházási 

képességét, különösen az olyan rövidebb végrehajtási időszakokkal rendelkező 

eszközök esetében mint az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés; ezért egyszerűbb 

pályázati eljárásokra szólít fel, az ajánlatok gyorsabb elkészítésére és a határozatok 

elleni rövidebb fellebbezési eljárásokra összpontosítva; tudomásul veszi az 

egyszerűsített költségelszámolási módszerek pozitív hatását az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés kiadásai tekintetében; az egyszerűsített költségelszámolási módszerek 

uniós szintű bevezetésére szólít fel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

projektjeiben a bürokrácia jelentős csökkentése és a költségvetési végrehajtás 

felgyorsítása érdekében. 
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