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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. tudomásul veszi az ifjúsági stratégia hatásait az első fázis (2010–2012) során, amelyek 
rugalmas keretet biztosítottak a Bizottság, a tagállamok és az érdekelt felek ágazatközi 
bevonására; 

2. megjegyzi, hogy az ifjúsági stratégia foglalkoztatási szempontjai a jelenlegi válság és az 
ifjúsági munkanélküliség riasztóan magas szintje miatt egyre nagyobb hangsúlyt kapnak;
hangsúlyozza, hogy a következő fázisnak (2013–2015) az ifjúsági munkanélküliség, az 
oktatás és képzés előtérbe helyezésével az ifjúsági stratégia két fő célkitűzését kell 
támogatnia, amelyek egyenlő esélyek megteremtése a fiatalok számára a munkaerőpiacon 
és a társadalmi befogadás elősegítése;

3. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a társadalmi kirekesztés magas 
kockázatának kitett veszélyeztetett csoportokra, beleértve a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) személyeket és a hátrányos helyzetű 
fiatalokat;

4. hangsúlyozza, hogy küzdeni kell a korai iskolaelhagyás ellen az oktatási ágazat, illetve a 
köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatok közötti párbeszéd, az alapfokú és a magasabb 
szintű szakképzési rendszer kapcsolatának erősítése, valamint a duális oktatási rendszerek 
bevezetése segítségével;

5. üdvözli a Bizottság javaslatát a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszere, valamint a 
tanulószerződéses gyakorlati képzés szövetsége létrehozására, melyek célja a magas 
minőségű szakmai gyakorlatok EU-szerte megvalósuló elősegítése; felhívja a 
tagállamokat, hogy sürgősen hajtsák végre az „ifjúsági garancia” kezdeményezést az 
ifjúsági munkanélküliség leküzdése érdekében, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
számára elérhető 6 milliárd EUR uniós forrás segítségével; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson gyakorlati segítséget a tagállamoknak az ifjúsági garancia végrehajtására;

6. hangsúlyozza, hogy az európai források fontos kiegészítői lehetnek a tagállami 
költségvetésből finanszírozandó szükséges beruházásoknak; felhívja a tagállamokat, hogy 
használják ki az Európai Szociális Alap (ESZA) nyújtotta lehetőségeket az ifjúsági 
stratégia végrehajtása során; kiemeli, hogy az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére 
fordított forrásokat befektetésként kell értelmezni;

7. minden érdekelt fél, különösen a szociális partnerek bevonására hív fel az ifjúsági 
stratégia végrehajtása során.


