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JAVASLATOK

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

1. úgy véli, hogy az oktatás és a képzés kulcsfontosságú a fiatalok munkaerő-piaci 
integrációjához, és hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az egész életen át tartó tanulási 
programokat mindenki számára hozzáférhetővé tegyék, és az embereket felruházzák az 
„Új munkahelyekhez szükséges új készségek” című közleményben ismertetett 
készségekkel és kompetenciákkal;

2. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy segítsék a fiatalokat a saját vállalkozásuk 
elindításában, és az oktatási intézményekben uniós tájékoztatási kampányt javasol, amely 
a vállalkozással, a kezdőtőkével, a vállalkozás indításával kapcsolatos adózással és a 
képzési támogatással foglalkozik;

3. alapvető fontosságúnak tartja az oktatás és a munka közötti partnerségek létrehozását, 
valamint felszólít a diákok, tanárok és munkavállalók mobilitásának javítására;

4. támogatja az iskolai tananyag kiegészítéseként szakmai gyakorlatok biztosítását, 
lehetőséget adva a tanulók számára munkatapasztalat megszerzésére, ezáltal elősegítve 
későbbi munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

5. rendkívül fontosnak tekinti kezdő gyakornoki programok kialakítását, mivel ezek 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy valaki csupán némi korábbi gyakorlattal és képzéssel 
munkába állhasson; úgy véli, hogy a kezdő gyakornoki programok hasznos eszközt 
jelentenek az oktatás és a munka egyesítésére, mivel egyes programok a sikeres kezdő 
gyakornokságot követően 70%-os elhelyezkedési arányt mutatnak;

6. úgy véli, hogy a gyakornokok számára megfelelő képzést kell biztosítani, és e munkahelyi 
képzésnek a kompetenciák és készségek elsajátításának eszközéül kell szolgálnia; 
támogatja az oktatás és a munka közötti kapcsolat erősítését, és javasolja, hogy 
technológiai és tudományos ismeretek mellett idegen nyelveket is tanítani kell;

7. emlékeztet arra, hogy az új EU 2020 stratégia központi szerepet tölt be a polgárok 
foglalkoztathatóságának javításában; mivel célkitűzéseinek elérésében a fiatalok 
kulcsszerepet töltenek be, elengedhetetlennek tartja, hogy jobb oktatást és képzést 
biztosítsanak számukra.


