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JAVASLATOK 

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

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

A. mivel az európai foglalkoztatási stratégia 1997. évi bevezetése óta a Bizottság számos 

intézkedést támogatott a fiatalok foglalkoztatásának és oktatási kilátásainak javítása 

érdekében1; mivel a válság óta az EU erőfeszítései elsősorban az ifjúsági garanciára (YG) 

és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre (YEI) összpontosítottak; 

B. mivel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson az 

oktatásban vagy szakmai képzésben nem részesülő vagy foglalkoztatásban nem álló 

fiatalok (NEET-fiatalok), a hosszú ideje állással nem rendelkező fiatalok, valamint olyan 

fiatalok számára, akik nem szerepelnek a munkakeresők nyilvántartásában és 

lakóhelyükön az ifjúsági munkanélküliség aránya 2012-ben meghaladta a 25%-t; 

C. mivel az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés különböző 

fellépésekre vonatkoznak, az előbbi a szerkezeti reformokat kívánja ösztönözni az 

oktatásban, az utóbbi pedig finanszírozási eszköz, amely rövid távú intézkedésként kíván 

fellépni az ifjúsági munkanélküliség ellen; mivel az ifjúsági garancia finanszírozása az 

ESZA-ból, a nemzeti költségvetésekből és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

terhére történik, az utóbbiból pedig finanszírozható a közvetlen foglalkoztatás, a 

szakképzés, a tanulószerződéses gyakorlati képzés vagy a folyamatos oktatás az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés célcsoportja számára a támogatásra jogosult régiókban; 

mivel az ifjúsági garancia mind a 28 tagállamra érvényes, az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezésből nyújtott támogatásra azonban csupán 20 tagállam jogosult; mivel az 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében a beavatkozásnak nincsen előre 

meghatározott időtartama, az ifjúsági garancia igénybevételének viszont feltétele, hogy 

négy hónapon belül állásajánlatra kerüljön sor; megállapítja, hogy egyetlen országban sem 

lehetséges garantálni, hogy valamennyi foglalkoztatásban, oktatásban vagy szakképzésben 

részt nem vevő fiatal lehetőséget kapjon a négyhónapos időszak során ajánlat 

elfogadására, és ennek elsődleges oka a költségvetés szűkössége; 

D. mivel az ifjúsági garancia strukturális reformok megvalósításához vezetett a 

tagállamokban, amelyeknek éppen az volt a célja, hogy oktatási-képzési modelljeiket 

céljaik elérése végett hozzáigazítsák a munkaerőpiachoz; 

E. mivel 2015-ben az IFK-fellépések mobilizálásának szándékával döntés született arról, 

hogy egymilliárd euróval meg kell emelni a kezdeményezés céljaira szolgáló forrásokat, 

ami a támogatásra jogosult tagállamok számára az eredetileg rendelkezésre álló 30%-os 

uniós támogatási részarány 1-1,5%-os emelését jelentette; 

F. mivel az ifjúsági garancia programjában meghatározott célkitűzések megvalósítása olyan 

külső tényezők függvénye, mint az egyes régiók gazdasági helyzete vagy termelési 

                                                 
1 az egyéb hasonló intézkedések között találjuk a 2010 szeptemberében indított „Mozgásban az ifjúság” 

kezdeményezést, a 2011 decemberében indított „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezést, valamint a 

2012 januárjában indított, „Ifjúsági munkacsoportok” kezdeményezést; 
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modellje; 

G. mivel az ifjúsági garancia végrehajtása mindeddig nem járt egységes eredményekkel, és 

bizonyos körülmények között nehéz volt a hozzájárulását azonosítani és értékelni; 

1. megállapítja, hogy az ifjúsági munkanélküliség – és különösen a sem foglalkoztatásban 

nem álló, sem oktatásban vagy képzésben nem részesülő fiatalok számaránya – egyes 

tagállamokban továbbra is elfogadhatatlanul magas; üdvözli ezért az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezés 2020-ig történő kiterjesztését ; véleménye szerint a 

program folyamatosságának és költséghatékonyságának biztosítása érdekében az ifjúsági 

munkanélküliséget figyelembe kell venni a következő többéves pénzügyi keretben; 

2. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés fő céljai a 

munkahelyteremtés fiatalok számára, valamint a tagállamok segítése a fiatalok 

szükségleteinek felmérésére alkalmas rendszerek és a megfelelő támogatás kialakításában; 

hangsúlyozza ezért, hogy az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

hatékonyságát a jövőben annak az előrehaladásnak az alapján kell értékelni, amelyre az 

iskolából a munkába való átmenetetmegélő fiatalokat támogató tagállami rendszerek 

létrehozása vagy javítása terén sor került; véleménye szerint az ifjúsági garancia 

megfelelő működése érdekében a helyi foglalkoztatási szolgáltatásoknak is hatékonyan 

kell működniük; 

3. üdvözli, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést 2014-ben és 2015-ben teljes 

üzemmódba állították, és hogy az eredeti előfinanszírozás összegét megnövelték azzal a 

céllal, hogy biztosított legyen a források gyors mozgósítása; hangsúlyozza, hogy 

valamennyi európai strukturális és beruházási alap közül a pénzügyi végrehajtás 

tekintetében jelenleg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés teljesít a legjobban; 

4. üdvözli, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés intézkedései több mint 1,4 millió 

fiatalnak nyújtottak segítséget, és hogy a tagállamok támogató műveleteinek értéke több 

mint 4 milliárd euróra bővült; 

5. megállapítja, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása késedelmet 

szenvedett a jelenlegi többéves pénzügyi keret és a jogi keret késedelmes elfogadása, 

valamint a kapcsolódó irányító hatóságok ebből következő kései kinevezése miatt; 

véleménye szerint ennek oka az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés jogalapjának 

hiányosságában keresendő, és a tagállamoknak ezt a finanszírozás támogatási időszak 

elejére történő ütemezésével gyorsan meg kell oldaniuk; 

6. megállapítja, hogy kívánatos lenne, ha azok a tagállamok, amelyek ezt eddig nem tették 

meg, kidolgoznák a „minőségi állásajánlat” meghatározását; nyomatékosan kéri a 

tagállamokat és a Bizottságot, hogy az említett fogalom közösen elfogadott jellemzőinek 

kidolgozása érdekében használják fel a meglevő hálózatokat, figyelembe véve a 

különböző meglevő forrásokat és együttműködve az érintett felekkel1, és e jellemzők 

alapján az ajánlat feleljen meg a résztvevők képzettségi szintjének és profiljának, illetve a 

                                                 
1 megemlíthető itt az európai szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszere, az európai szociális partnerek 

„Közös szemlélet kibontakoztatása a tanulószerződéses gyakorlati képzés tekintetében” című együttes 

nyilatkozata, valamint az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata a bizonytalan munkaviszonyt érintő 

ügyekben. 



 

AD\1140205HU.docx 5/8 PE612.047v02-00 

 HU 

munkaerőpiaci szükségleteknek, kínáljon olyan munkalehetőségeket, hogy a belőlük 

származó jövedelem biztosítsa a megélhetést és nyújtson szociális védelmet, adjon esélyt 

a továbblépésre és tegye lehetővé a fenntartható, kiegyensúlyozott munkaerőpiaci 

integrációt; 

7. megállapítja, hogy a rendelkezésre álló szakképzettségek és a munkaerőpiaci igények 

közötti eltérés továbbra is sok tagállamban kihívást jelent; kéri a Bizottságot, hogy e 

kérdés kezelése érdekében az Európai Unió Foglalkoztatási Bizottsága (EMCO) keretében 

mozdítsa elő a bevált gyakorlatok cseréjét a tagállamok és az érintett érdekeltek között, és 

összpontosítson azokra a kezdeményezésekre, amelyek megkönnyítik a fiatalok számára 

az átmenetet a munka világába; 

8. kéri, hogy a tagállamok állami foglalkoztatási szolgálatain belül alakítsanak ki célzott 

szakértelmet és képességet azok támogatása tekintetében, akik munkanélkülivé válásukat 

vagy hivatalos oktatási rendszerben való kilépésüket követően négy hónapon belül nem 

találnak munkát; 

9. megállapítja, hogy ha egy tagállamban egy program lebonyolításának potenciális 

költségéről hiányos az információ, az azzal járhat, hogy a program nem jut elég forráshoz, 

amely által megfelelően végrehajtható lenne és elérné céljait;  hangsúlyozza ezért, hogy 

mutatók és intézkedések egész csomagját kell bevezetni mind a közmunkaprogramok, 

mind pedig az ifjúsági garancia hatékonyságának értékelése és nyomon követése céljából, 

mert bár ilyen rendszer kialakítására vonatkozóan kezdettől léteztek rendelkezések, még 

mindig sok a hiányosság e téren; felhívja a tagállamokat, hogy végezzenek előzetes 

elemzést és készítsenek áttekintést az ifjúsági garancia végrehajtásának költségeiről; 

10. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ifjúsági garancia kedvezményezettjeire, 

felhasználására és eredményeire vonatkozó adatok gyérek és gyakran ellentmondásosak; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a szükséges intézkedések megtételére annak 

érdekében, hogy az ifjúsági foglakoztatási kezdeményezés keretében fennmaradt 

finanszírozás nyomon követése kisebb igazgatási terhekkel járó és gyakrabban frissített 

rendszerekben történjen;  

11. kéri, hogy az ifjúsági foglakoztatási kezdeményezés eredményeit a tagállamokban 

bevezetett új munkaerőpiaci szolgáltatásokat és támogató intézkedéseket, a programnak 

köszönhetően elsajátított ismereteket és készségeket mérő konkrét mutatók 

meghatározása, valamint a felkínált állandó munkaszerződések száma alapján állapítsák 

meg; 

12. véleménye szerint a rendszer hatékonyságának értékeléséhez valamennyi aspektust 

vizsgálni kell, beleértve a rendszer ár-érték arányosságát is; tudomásul veszi a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Eurofund korábbi becsléseit, és kéri a 

Bizottságot, hogy erősítse meg vagy frissítse ezeket az előrejelzéseket; 

13. megállapítja, hogy a tagállami reformok többségét még nem hajtották végre teljes 

mértékben, és hosszú távon jelentős erőfeszítésekre és nemzeti és európai finanszírozásra 

lesz szükség az ifjúsági garancia céljainak eléréséhez; 

14. kéri, hogy a többéves pénzügyi keret következő felülvizsgálatának keretében biztosítsák a 

finanszírozást a 2020 utáni időszakra; 
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15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat reális és megvalósítható célok kitűzésére, a 

különbségek értékelésére, a programok végrehajtását megelőző piacelemzésre, a 

felügyeleti és értesítési rendszerek tökéletesítésére, valamint az eredmények tényleges 

mérhetősége érdekében az adatminőség javítására. 
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