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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel az oktatási és képzési politikák kulcsszerepet játszanak a magas szintű fiatalkori 
munkanélküliség elleni küzdelemben; mivel több és célzottabb beruházásra van szükség a 
szakoktatás és-képzés, a felsőoktatás és a kutatás területén, valamint rugalmas tantervekre, 
illetve a vállalkozások és az oktatási ágazat közötti jobb együttműködésre ahhoz, hogy 
lépést lehessen tartani a gyorsan változó munkaerőpiaccal;

B. mivel a kettős oktatási rendszerek függnek a köz- és magánszektornak a szociális 
partnerek nagyfokú bevonásával megvalósuló szoros együttműködésétől; mivel azokban a 
tagállamokban, ahol az oktatási rendszer és a munkaerőpiac kölcsönhatása 
intézményesített, feltűnően alacsony a fiatalkori munkanélküliség;

C. mivel a szakmai gyakorlatok olyan hasznos eszközök, amelyek elősegítik és ösztönzik a 
fiatalok oktatási rendszerből munkaerőpiacra való átmenetét; mivel a szakmai 
gyakorlatnak képzési stratégián kell alapulnia, a munkáltatók rendszeresen visszaélnek a 
szakmai gyakorlatokkal, hogy olcsó és kevésbé védett munkaerőt toborozzanak, és mivel 
egyre több európai fiatalnak kell fizetés nélkül vagy alacsony fizetésért gyakran több 
szakmai gyakorlatot is elvállalnia, mielőtt tartósan el tud helyezkedni;

D. mivel a pénzügyi válság további súlyosbodása és – különösen a gazdasági szempontból 
instabilabb tagállamokban – a költségvetés csökkentése és egyéb megszorító intézkedések 
aláásták az oktatás színvonalát, és negatívan befolyásolják a fiatalok oktatáshoz és 
foglalkoztatáshoz való hozzáféréssel, illetve a bennmaradással kapcsolatos kilátásait; 
mivel emellett számos tagállamban magasak a vállalkozásokat sújtó adóterhek;

E. mivel 2011-ben a 15-24 éves fiatalok közül 7,5 millió, a 25-30 évesek közül pedig 6,5 
millió olyan volt, aki sem oktatásban vagy képzésben, sem foglalkoztatásban nem vett 
részt; mivel a tagállamoknak szociális védőhálót és tisztességes életkörülményeket kell 
biztosítaniuk a munkanélkülivé vált munkavállalók és azon fiatalok számára, akik nem 
találnak munkát;

F. mivel az Európai Beruházási Bank (EBB) finanszírozást nyújthat az olyan országokban 
eszközölt beruházásokhoz, ahol a fiatalkori munkanélküliség aránya meghaladja az uniós 
átlagot; mivel az EBB regionális szinten olyan stratégiai beruházásokra helyezhetné a 
hangsúlyt, amelyek a foglalkoztatási lehetőségek javítására és bővítésére, valamint az 
innovációs képességek fejlesztésére irányulnak;

G. mivel a munkaerő-piaci igények figyelembevétele nem gátolhatja azt, hogy a gyermekek a 
lehető legszélesebb tudásalapot sajátítsák el, hiszen ez biztosítja a legjobban, hogy később 
képesek legyenek alkalmazkodni a munkaerőpiac változásaihoz és általában az élet 
kihívásaihoz; mivel a legtöbb tanulmány rámutat, hogy a magas színvonalú kisiskoláskori 
nevelés fontos a korai iskolaelhagyás elkerülése és a leghátrányosabb szociális helyzetű 
gyermekek iskolarendszerbe történő teljes körű integrációjának biztosítása érdekében;
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H. mivel a nyílt oktatási erőforrások javítják az oktatás minőségét, hozzáférhetőségét és 
méltányosságát, valamint az IKT és az új technológiák alkalmazása révén elősegítik az 
interaktív, kreatív, rugalmas és személyre szabott tanulási folyamatot; mivel a nyitott 
oktatás az egész életen át tartó tanulás támogatása révén elősegíti a folyamatos 
foglalkoztathatóságot;

I. mivel a korai iskolaelhagyás súlyosan hátráltatja az Unió gazdasági és társadalmi 
fejlődését, és integrált intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy teljesíteni lehessen az 
Európa 2020 stratégiának a korai iskolaelhagyás 10% alá csökkentésére vonatkozó célját; 
mivel a korai iskolaelhagyók gyakrabban válnak munkanélkülivé és gyakrabban fenyegeti 
őket a társadalmi kirekesztés; mivel a társadalomban való aktív részvételük előmozdítása 
érdekében második esélyt biztosító reintegrációs programok kidolgozása során külön 
figyelmet kell fordítani a társadalmi kirekesztés kockázatának nagymértékben kitett 
veszélyeztetett csoportokra;

J. mivel az iskolai és egyetemi tanárok egyaránt a gyorsan változó globális gazdasági 
környezet példátlan kihívásaival szembesülnek, amely környezetben a fiatalok sikeres 
oktatása és foglalkoztathatósága szempontjából rendkívül fontos új készségek és 
kompetenciák fejlesztése, valamint innovatív megközelítések és modern tanítási technikák 
kialakítása;

K. mivel az oktatás és az ifjúság területére irányuló uniós mobilitási programok, valamint a 
korai idegennyelv-tanulás serkentőleg hatnak a munkahelyi kilátásokra és ösztönzik a 
munkaerő-piaci mobilitást; mivel a 2014–2020 közötti időszakra szóló ifjúsági mobilitási 
programoknak valódi lehetőségeket kell kínálniuk az ismeretek és készségek 
elsajátítására, ezáltal elősegítve a fiatalok foglalkoztatási arányának növelését;

L. mivel a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret (TPK) fényében 
szükség van a 2007–2013-as programozási időszakban az oktatásra, képzésre és a 
fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelemre fordított uniós források átfogó elemzésére; 
mivel a nemzeti és uniós finanszírozáshoz köthető különféle programok és erőforrások 
közötti integrált megközelítés és szinergia hozzájárul majd az ifjúsági foglalkoztatási 
intézkedések sikeres végrehajtásához; mivel az uniós politikákat helyi és nemzeti szinten 
is át kell venni, és azoknak konkrét intézkedésekben kell az adott helyen 
megnyilvánulniuk;

M. mivel a fiatalkori munkanélküliség általánosan magas szintje ellenére bizonyos 
ágazatokban – amilyen például az információs és kommunikációs technológiák (ikt), a 
kutatás és fejlesztés (K +F), illetve az egészségügy – egyre nagyobb nehézséget jelent a 
megüresedett állások képzett munkaerővel való betöltése;

1. komolyan aggódik a tagállamokban az oktatás, képzés és ifjúság területén alkalmazott 
költségvetési megszorítások miatt, amelyek következtében a fiatalok esetleg az oktatáson 
és a foglalkoztatáson egyaránt kívül rekednek, és emlékeztet arra, hogy az oktatás és a 
képzés költségvetési támogatása a jövőre irányuló szükséges és felbecsülhetetlen 
befektetést jelenti; felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy az uniós 
finanszírozást hatékonyabban mozgósítsák a fiatalok foglalkoztatását biztosító 
munkahelyek létrehozása érdekében;
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2. arra kéri a tagállamokat, hogy a Bizottság támogatásával foglalkozzanak a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokkal (NEET-fiatal), 
színvonalas gyakornoki és képzési lehetőségeket kínálva számukra azzal a céllal, hogy a 
nehézségeikhez igazodó kurzusokon megszerezhessék a munkaerő-piaci 
beilleszkedésükhöz vagy az oktatási rendszerbe való visszailleszkedésükhöz szükséges 
készségeket és tapasztalatokat;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést az iskolai 
lemorzsolódás megelőzésére és az iskolából kimaradók arányának csökkentésére, 
valamint garantálják a lehető legmagasabb szintű, második esélyt nyújtó oktatást, amely 
csökkenti a tartós munkanélküliséggel szemben leginkább kiszolgáltatott NEET-fiatalok 
számát;

4. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy mindenki számára biztosítani kell az oktatást és a 
képzést, felhívja a figyelmet arra, hogy a régiók fontos szerepet töltenek be a képzési, 
foglalkoztatási és mobilitási politikákban, és felszólít arra, hogy a régiók minden 
rendelkezésükre álló eszközt használjanak fel a fiatalok munkaerőpiachoz való 
hozzáférésének előmozdítására, valamint készségeik diverzifikálásának támogatására; 

5. kéri az oktatói személyzet fokozott szakoktatását és -képzését, főként a korszerű oktatási 
módszertanra, valamint az új technológiák használatára vonatkozóan; rámutat, hogy az 
egész életen át tartó tanulás a kisgyermekkori neveléssel kezdődik, és hangsúlyozza, hogy 
ennek során mindenekelőtt a nyelvi kompetenciát kell játékos formában fejleszteni;

6. felszólítja a tagállamokat és az érintett intézményeket, hogy az aktuális munkaerő-piaci 
igények kielégítése érdekében oktatási programjaikban tulajdonítsanak kiemelt 
fontosságot a természettudományok, a technológiák, a műszaki tudományok és a 
matematika területének;

7. felszólít az eredmény- és hatásmutatók közös rendszerének kialakítására a különféle 
programok keretében elért haladás értékelésére, a foglalkoztatási intézkedéseket nem 
csupán pénzügyi megvalósításuk, hanem hatékonyságuk és eredményességük 
szempontjából is vizsgálva;

8. felszólítja a tagállamokat, hogy segítsék elő a fiatalok közreműködését a szakmai 
fejlődésüket érintő ágazati szakpolitikák alakításában; hiszi, hogy tényleges 
közreműködésük – és nem csupán megfigyelőként és/vagy kedvezményezettként való 
részvételük – hozzájárul majd az ifjúsági politikák legitimitásának és hozzáadott 
értékének növeléséhez;

9. felszólít az elméleti és gyakorlati oktatást ötvöző, magas szintű kettős oktatási rendszerek 
fokozott használatára; hangsúlyozza a szociális partnereknek e rendszerek kiépítésébe 
való bevonásának fontosságát; felhívja a Bizottságot, hogy egy tágan meghatározott, nem 
diplomához kötött európai alapszakmákat tartalmazó lista segítségével dolgozza ki a 
modern kettős oktatási rendszer minőségi iránymutatásait;

10. felkéri a Bizottságot, hogy aktívan szorgalmazza a támogatást, a kezdeményezéseket és a 
magánszférával folytatott együttműködés egyéb formáit a fiatalkori munkanélküliség 
elleni küzdelemben, valamint ösztönöz a vállalatokkal kialakított partnerségekre, illetve a 
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köz- és magánszféra közötti partnerségek létrehozására; üdvözli a Bizottságnak a 
tanulószerződéses gyakorlati képzést szolgáló európai szövetség végrehajtására irányuló 
javaslatát; és elvárja, hogy az Európai Bizottság az érintett szereplőkkel folytatott 
konzultáció után dolgozza ki a szakmai gyakorlatok átlátható európai minőségi 
keretrendszerét;

11. felszólítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el egy kötelező érvényű minőségi 
keretrendszert a gyakorlati képzések, gyakornoki programok és szakmai gyakorlatok 
számára – a méltányos díjazást és a megszerzett tudás munkatapasztalatként való 
elismerését is ideértve –, valamint erősítsék meg a tanácsadó és a korai pályaválasztási 
szolgáltató szervezeteket annak érdekében, hogy a fiatalok nagyobb mértékben legyenek 
képesek megalapozott döntéseket hozni a jövőbeli karrierjükkel kapcsolatban;

12. felszólítja a tagállamokat, hogy valamennyi szinten javítsák a vállalkozások és az oktatási 
ágazat közötti együttműködést és erősítsék meg a partnerségeket, a tanterveket 
szorosabban a munkaerő-piaci igényekhez igazítva, például az ágazati szakképzettség-
fejlesztési és tudásfejlesztési szövetségek kiterjesztésével;

13. sürgeti a tagállamokat, hogy számolják fel a határokon átnyúló gyakorlati képzések, 
gyakornoki programok és szakmai gyakorlatok előtti akadályokat annak érdekében, hogy 
hatékonyabban össze lehessen egyeztetni a fiatalok munkahelyi képzési lehetőségeihez 
fűződő kínálatot és keresletet, ezáltal növelve a mobilitást és a foglalkoztathatóságot, 
különösen a határ menti térségekben;

14. kiemeli a szakoktatás és-képzés minőségbeli javításának jelentőségét az oktatás és a 
munkaerő-piaci kereslet közötti megfelelő egyensúly kialakítása érdekében; úgy ítéli meg, 
hogy a szakoktatás és -képzés előmozdítása nem mehet a felsőoktatás rovására; 
hangsúlyozza, hogy a szakoktatás és a felsőfokú diplomát adó oktatás közötti interakciót 
és átjárhatóságot javítani kell; hangsúlyozza, hogy rugalmasabb tantervekre van szükség 
annak érdekében, hogy a fiatalok könnyebben férjenek hozzá a munkaerőpiachoz, illetve 
jobban lehessen alkalmazkodni a jövőbeli munkaerő-piaci fejleményekhez;

15. hangsúlyozza a felsőoktatásban és szakoktatásban alkalmazott minőségi szabványok és a 
hozzáférhetőség javításának fontosságát; hasonlóképpen kiemeli a nyelvtanulás 
jelentőségét az oktatásban, valamint a szakoktatásban és –képzésben, amely a további 
kapacitásépítés, a mobilitás és a fiatalok hatékonyabb munkaerő-piaci kiteljesedésének 
előfeltétele; felszólítja a tagállamokat, hogy ösztönözzék oktatási rendszereiken belül az 
idegen nyelvű tanulmányok folytatását;

16. felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák a nem formális oktatás elismerését, mivel az 
létfontosságú szerepet játszik a fiatalok munkaerőpiacra való felkészítésében, a 
munkáltatók által megkövetelt elengedhetetlen interperszonális készségek fejlesztése 
révén; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mihamarabb elterjesszék azokat a helyes 
gyakorlatokat, amelyek a lányoknak és a nőknek a hagyományosan „férfiasabbnak” tartott 
képzésekhez való hozzáférésére vonatkoznak, különösen az új ikt-ágazatban;

17. hangsúlyozza az általános készségek – így például az ikt, a vezetői készségek, valamint a 
kritikai gondolkodás és a nyelvi készségek – többek között külföldi tanulmányok révén 
történő elsajátításának fontosságát annak érdekében, hogy javítsák a fiatalok munkaerő-
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piaci kilátásait, valamint a jövőbeli munkaerő-piaci fejleményekhez való alkalmazkodási 
képességüket; felszólítja a tagállamokat, hogy tanterveikben fokozott jelentőséget 
tulajdonítsanak e készségeknek;

18. felszólítja a tagállamokat, hogy a vállalkozói ismeretek oktatásának javítása révén 
támogassák az önfoglalkoztatást a fiatalok körében; hangsúlyozza, hogy a sikeres 
vállalkozói tevékenység előfeltételeként különös figyelmet kell fordítani a 
kockázatkerülés csökkentésére a fiatalok körében; a vállalkozói kultúra kialakítása és új 
munkahelyek létrehozása érdekében kéri továbbá, hogy biztosítsanak adókedvezményeket 
a fiatalok által alapított és irányított vállalkozások számára;

19. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a gyakorlatban is alkalmazzák az 
átláthatóságot és a képesítések Unión belüli elismerését, különösen az európai 
szakoktatási és szakképzési kreditrendszeren, az Europasson és az európai képesítési 
keretrendszeren keresztül, és teljes körűen hajtsák végre a nem formális és az informális 
tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló tanácsi ajánlást, különösen pedig biztosítsák 
a nem formális és az informális tanulás határokon átnyúló elismerését; hangsúlyozza a 
szóban forgó kezdeményezések megvalósításával kapcsolatban a kellő időben történő 
végrehajtás és az erről szóló jelentéstétel fontosságát;

20. üdvözli az ifjúsági garanciát és felszólítja a tagállamokat, hogy kötelezzék el magukat a 
program hatékony és időben történő végrehajtása mellett, többek között az állami 
foglalkoztatási szolgálatok és oktatási intézmények közötti partnerségek kialakításával, 
ilyen módon támogatást nyújtva a fiatalok számára közvetlenül az oktatásból való 
kilépésüket követően; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy e garanciát minden 30 év 
alatti fiatalra ki kell terjeszteni;

21. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági garanciához megfelelő szintű – az Európai Szociális 
Alapból és más uniós strukturális alapokból történő – finanszírozást kell biztosítani, és 
emlékeztet arra, hogy a fiataloknak szánt munkahelyek létrehozása az ERFA-ból és az 
ESZA-ból támogatott kohéziós politika egyik kulcsfontosságú célkitűzése; hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy ezen erőfeszítések nem vethetik vissza a strukturális erőfeszítéseket és 
reformokat, amelyeknek alkalmassá kell tenniük egyes tagállamok oktatási rendszereit és 
munkaerőpiacait a jövőbeli kihívások kezelésére;

22. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki világos célkitűzéseket és 
mutatókat az ifjúsági garanciára vonatkozóan, annak érdekében, hogy ténylegesen 
mérhessék és értékelhessék e kezdeményezés hatásait;

23. hangsúlyozza a hallgatói mobilitási programok fontosságát és felszólítja a tagállamokat, 
hogy támogassák az ilyen jellegű programoknak a 2014–2020 közötti időszakra szóló új 
TPK keretében tervezett nagyobb szintű finanszírozását; felhívja a figyelmet a javasolt 
uniós hitelgarancia-rendszerének szerepére – amelyet az EU-ban és harmadik országokban 
teljes idejű mesterképzésben részt vevő hallgatók számára hoztak létre –, amely még 
inkább elősegíti a fiatalok mobilitását és az egyetemek többdimenziós rangsorolását;

24. felszólítja a Bizottságot, hogy az Európa 2020 stratégia „Mozgásban az ifjúság” 
elnevezésű kiemelt kezdeményezésével összhangban álló integrált általános megközelítés 
alkalmazásával a programokban szerepeljenek kifejezetten a fiatalok 
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munkanélküliségének leküzdésére irányuló intézkedések is;

25. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak jobb hozzáférést a fiataloknak az 
állásajánlatokhoz és szakmai gyakorlatokra vonatkozó ajánlatokhoz, illetve az egyetemi 
tanrendekbe építsenek be álláskereső alapképzést; 

26. megjegyzi, hogy az uniós oktatási rendszereknek támogatniuk kell a tisztességes és 
egyenlő lehetőségek elvét; felszólít az összes szükséges készség előmozdítására annak 
érdekében, hogy elősegítsék az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférést, ami a 
tudásalapú társadalom nélkülözhetetlen feltétele. 



AD\940338HU.doc 9/9 PE510.555v02-00

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 18.6.2013

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

25
2
2

A zárószavazáson jelen lévő tagok Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia 
Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, 
Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk 
Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, 
Monika Panayotova, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, 
Sabine Verheyen, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) François Alfonsi, Liam Aylward, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Iosif Matula, 
Georgios Papanikolaou, Kay Swinburne, Inês Cristina Zuber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Vasilica Viorica Dăncilă


