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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi kezdeményezésnek azt kell céloznia, hogy a fiatalokat 
felkészítse a jövő Európájára, ami azt jelenti, hogy valamennyi fiatal számára lehetővé 
kell tenni a modern és fenntartható társadalom technológiai kihívásaira irányuló köz- és 
felsőoktatást, illetve szakképzést;

2. hangsúlyozza, hogy fel kell számolni a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliséget 
(melynek okai az ILO szerint nem a jövedelem- és nem bérjellegű költségek szintjével, a 
részvételi joggal és a szociális védelem szintjével magyarázhatók), és hogy valamennyi 
munkaszerződésnek az első naptól kezdve korlátlan szociális jogokat kell előirányoznia, 
és elutasítja az ezen elvtől való eltérésre vonatkozó javaslatot;

3. ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy konkrét, ellenőrizhető célokat 
határozzanak meg az Európa 2020 stratégia fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség csökkentésére vonatkozó integrált iránymutatásainak végrehajtása 
tekintetében; úgy véli, hogy a Bizottságnak ellenőriznie kell a kezdeményezésben 
javasolt célcsoportokat és mutatókat, és hogy a megvalósítás során tett lépéseket 
egyértelmű mutatók segítségével kell mérni;

4. úgy véli, hogy az oktatás és szakképzés keretében, illetve foglalkoztatási célból –
pénzügyi körülményeiktől függetlenül – valamennyi fiatal esetében támogatni kell az 
önkéntes mobilitást, úgy, hogy mobilitásának mértékét mindenki saját maga határozhassa 
meg; 

5. hangsúlyozza, hogy jobban elő kell készíteni az oktatásból, szakképzésből és 
felsőoktatásból a keresőtevékenységet folytatók körébe történő, közvetlen átmenetet, és 
üdvözli az „európai ifjúsági garancia” kezdeményezést; véleménye szerint a fiatalok 
körében tapasztalható munkanélküliség csökkentésére irányuló fenntartható stratégia 
kidolgozásába be kell vonni a szociális partnereket és az ifjúsági szervezeteket, a 
megszerzett képesítéseket pedig hivatalosan el kell ismerni;

6. úgy gondolja, hogy a fiatalok családi és szociális környezetét és az iskolát a 
pályaválasztásra és az elhelyezkedésre való felkészítés tekintetében meg kell erősíteni;

7. úgy véli, hogy meg kell szüntetni a nemek szerinti pályaválasztást, és olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek átfogó képet nyújtanak a foglalkoztatási 
lehetőségekről, és különösen, hogy a fiatal lányok érdeklődését már korán fel kell kelteni 
a matematikai-műszaki foglalkozások iránt és támogatni kell ez irányú érdeklődésüket;

8. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség csökkentésének 
szükséges feltétele az aktív munkaerő-piaci politika – beleértve a fiatalokra irányuló, 
állami támogatásban részesülő foglalkoztatási programokat –, valamint az új, 
fenntartható, jó munkahelyek létrehozása, és hogy e célra fel kell használni a 
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rendelkezésre álló alapokat, így például az ESZA-t;

9. hangsúlyozza, hogy a rossz indulási esélyekkel rendelkező fiatalokat egyéni támogatáson 
keresztül alkalmassá kell tenni a munkaerő-piacra, és hogy a gyakornoki helyek állami 
támogatásban részesítése a különösen hátrányos helyzetben lévő fiatalok integrálásának 
hatékony eszköze;

10. hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás megfelelő eszköze az, ha annak valamennyi 
szakaszában gyakorlatot végeznek, ám a gyakorlat nem helyettesítheti a törvényes 
álláshelyeket, továbbá biztosítani kell a megfelelő jövedelmet és szociális védelmet, és be 
kell vezetni a gyakornokságra vonatkozó európai minőségi keretrendszert;

11. hangsúlyozza, hogy hivatásuk gyakorlása során a fiatalok számára hozzáférhetővé kell 
tenni a szakmai továbbképzést, és hogy az egész életen át tartó tanulást a munkába állás 
kezdetétől támogatni kell.


