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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a fiatalság munkaerőpiacra való bejutásának, valamint a gyakornoki, szakmai 
gyakorlati és gyakorlati képzési lehetőségek előmozdításáról
(2009/2221(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Lisszaboni Stratégia értékelésére (SEC(2010)0114),

– tekintettel az új munkahelyekhez szükséges új készségek: a munkaerő-piaci és a 
képzettségi igények előrejelzéséről és összehangolásáról szóló bizottsági közleményre 
(COM(2008)0868),

– tekintettel az új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló bizottsági 
közleményéhez (SEC(2008)3058) mellékelt bizottsági szolgálati munkadokumentumra,

– tekintettel a „Közös elkötelezettség a foglalkoztatásért” című bizottsági közleményre 
(COM(2009)0257),

– tekintettel az új munkahelyekhez szükséges új készségek: a munkaerő-piaci és a 
képzettségi igények előrejelzéséről és összehangolásáról szóló, 2009. március 9-én 
Brüsszelben elfogadott tanácsi következtetésére,

– tekintettel a fiatalok oktatásban, foglalkoztatásban és a társadalomban való teljes körű 
részvételének elősegítéséről szóló bizottsági közleményre (COM(2007)0498) és az ahhoz 
mellékelt, a fiatalok foglalkoztatásáról szóló bizottsági munkadokumentumra 
(SEC(2007)1093),

– tekintettel az „EU ifjúsági stratégiája: befektetés és az érvényesülés elősegítése –
Megújított nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek 
kezelésére” (COM(2009)0200) című bizottsági közleményre,

– tekintettel a fiatalok tanulási mobilitásának előmozdításáról szóló bizottsági zöld könyvre 
(COM(2009)0329),

– tekintettel a 2009. novemberi, a foglalkoztatásról szóló 2009. évi bizottsági jelentésre,

– tekintettel a Bizottság számára készült, „Új munkahelyekhez szükséges új készségek: 
most kell cselekednünk” című független jelentésre, mely tanácsokat és kulcsajánlásokat 
fogalmaz meg a kezdeményezésnek az EU jövőbeli 2020-as növekedési és 
munkahelyteremtési stratégiájával összefüggésben történő továbbfejlesztéséről (2010. 
február),

– tekintettel a Bizottság megbízásából az Ifjúság Program keretében készült, „A munkához 
vezető utak: a fiatalok munkaerő-piaci integrációjának jövőbeli igényei és aktuális 
gyakorlatai” című, valamint a „Fiatalok a foglalkoztatásban és a munkanélküliségben: 
gondolatok az ifjúság jobb munka-erőpiaci integrációjáról” című független jelentésre 
(Ifjúság zárójelentés, 2008. szeptember);
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– tekintettel a „Fiatalság és a munka” című, 2007. márciusi Eurofound-tanulmányra,

– tekintettel „A karriertanácsadás szakmaiasítása: gyakorlati kompetenciák és képzési 
útvonalak Európában” című 2009. márciusi Cedefop-tanulmányra,

– tekintettel az „Európa jövőjéhez szükséges készségek: foglalkoztatási készségek 
szükségleteinek előrejelzése” című 2009. májusi Cedefop-tanulmányra,

– tekintettel az európai szakoktatás és szakképzés: a szakoktatás– és szakképzés 
modernizációja című szintézisjelentésről szóló 2009. decemberi, negyedik Cedefop-
jelentésre,

– tekintettel a „Jó kezdet? Átmenetek a fiatalok munkaerőpiacán az OECD-országokban” 
című, 2008. novemberi 2008. évi OECD foglalkoztatási kilátásokra,

– tekintettel a fiatalok oktatásban, foglalkoztatásban és társadalomban való részvételének 
elősegítését célzó, 2008. márciusi Európai Ifjúsági Paktumra,

– tekintettel az Anne-Charlotte Bailly, német állampolgár által a „Generation P” nevében 
benyújtott, a tisztességes gyakornoki állásokról, valamint a fiatalok európai 
munkaerőpiachoz való megfelelő hozzáféréséről szóló 1452/2008 számú petícióra,

– tekintettel az Európai Bíróság C-555/07. sz. ügyben hozott, az életkoron alapuló hátrányos 
megkülönböztetés tiltásának elvéről szóló 2010. januári ítéletére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 156. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Kulturális és 
Oktatási Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a gazdasági válság hatására az Európai Unió tagállamaiban a munkanélküliség 
aránya jelentősen megemelkedett; mivel ez a jelenség a fiatalokat egyes esetekben 
aránytalanul sújtotta; mivel 2009. decemberében az Európai Unióban több mint 5,5 millió 
25 év alatti fiatal, azaz a fiatalok 21,4%-a volt munkanélküli,

B. mivel a fiatalok munkanélkülisége és alulfoglalkoztatása súlyos szociális és gazdasági 
terhet ró a társadalomra, melynek következményei közé tartozik a gazdasági lehetőségek 
elszalasztása, az adózói kör lemorzsolódása – mely meghiúsítja az infrastruktúra és a 
közszolgáltatások fejlesztését szolgáló beruházásokat –, a szociális jóléti kiadások 
növekedése, az oktatási és képzési beruházások kihasználatlansága, valamint a hosszú 
távú munkanélküliség és társadalmi kirekesztés kockázata,

C. mivel a gazdasági és demográfiai előrejelzések alapján az Európai Unióban a következő 
évtizedben mintegy 80 millió új álláslehetőség jön létre, melyek nagy részének 
betöltéséhez magasan képzett munkaerőre van szükség; mivel az Európai Unió egészére 
vetítve a foglalkoztatottak aránya a magas szintű képzettséggel rendelkezők között 85%, a 
középszinten képzetteknél 70%, míg az alacsony képzettségűek körében 50%,
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D. mivel az oktatásból a munkavégzésbe való, valamint a különböző munkahelyek közötti 
átmenet időszakai az egész Európai Unióban strukturális kihívást jelentenek a fiatalok 
számára; mivel a szakmai gyakorlatok igen pozitív hatást fejtenek ki a fiatalok álláshoz 
jutására,

E. mivel a fiatalok a munkaerőpiacra való belépés során sokszor szembesülnek életkor 
alapján való hátrányos megkülönböztetéssel; mivel a fiatal nők a férfiaknál nagyobb 
valószínűséggel kerülnek szembe munkanélküliséggel és szegénységgel,

F. mivel a tisztességes munka átsegíti a fiatalokat a társadalmi függőség helyzetéből az 
önellátásba, segít kitörniük a szegénységből és lehetővé teszi számukra a társadalomban 
való aktív részvételt gazdasági és szociális értelemben egyaránt; mivel egyes tagállamok 
diszkriminatív jogszabályai – úgy mint a fiatal munkavállalók minimálbére Nagy-
Britanniában, a Revenu minimum d'insertion Franciaországban és a fiatalok csökkentett 
szintű foglalkoztatási juttatásai Dániában – gátat vetnek a fiatalok felnőtt, független életbe 
való átlépésének,

G. mivel a lisszaboni stratégia fiatalokra vonatkozó referenciaértékei nem teljesültek,

1. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tanúsítsanak jogokon alapuló megközelítést 
a fiatalok és a foglalkoztatottság kérdéséhez. A fiatalok tisztességes munkájának kvalitatív 
szempontjai nem kerülhetnek veszélybe, és az erőfeszítések középpontjában a munkajogi 
alapelőírásoknak és a munka minőségéhez kapcsolódó egyéb feltételeknek – úgy mint a 
munkaidő, a minimálbér, a szociális biztonság, valamint a foglalkoztatás-egészségügy és -
biztonság – kell állniuk;

Munkahelyteremtés és befogadás a munkaerőpiacra

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy határozzon meg olyan foglalkoztatási stratégiát 
az Európai Unió számára, mely a pénzügyi eszközök és a foglalkoztatási szakpolitikák 
egyesítésével megelőzi a „munkanélküliek számának növekedését” és nagyra törő 
referenciaértékeket határoz meg a fiatalok foglalkoztatása tekintetében;

3. felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre a fiatalok alkalmazását elősegítő hatékony 
ösztönzőket a köz- és magánszektor munkaadói számára a fiatalok számára történő 
munkahelyteremtésbe való beruházásokhoz és a fiatalok vállalkozói törekvéseinek 
támogatására;

4. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre a fiatalok tisztes befogadását és érdemi 
foglalkoztatásukat biztosító, befogadó és célzott munkaerő-piaci szakpolitikákat, többek 
között ösztönző hálózatok, gyakornoki lehetőségek, nemzetközi karriercentrumok és az 
egyéni tanácsadásra szolgáló ifjúsági központok létrehozásán keresztül;

5. felhívja a Bizottságot, hogy bővítse az Európai Szociális Alap pénzügyi kapacitását, 
valamint hogy az alap pénzeszközeinek legalább 10%-át különítse el a fiatalokra irányuló 
projektekre és könnyítse meg az alaphoz való hozzáférést; sürgeti a tagállamokat, hogy 
javítsanak a fiatalokra irányuló szakpolitikáik célzottságán;

Oktatás és átmenet az oktatásból a foglalkoztatásba
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6. felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentését 
célzó erőfeszítéseiket a lemorzsolódás 2012-ig 10%-ra való csökkentésére vonatkozó 
lisszaboni célkitűzés elérésének érdekében; felhívja a tagállamokat, hogy a korai 
iskolaelhagyás megfékezésére vegyék igénybe az intézkedések széles skáláját, pl. az egy 
osztályban tanulók számának csökkentését, minden iskolában mentorok bevezetését, a 
korai iskolaelhagyók azonnali nyomon követő rendszerének felállítását; kiemeli 
Finnországot, mely sikerrel csökkentette a korai iskolaelhagyók arányát; felkéri a 
Bizottságot a bevált módszerek cseréje projektjének koordinálására;

7. felhívást intéz a több és jobb gyakornoki programért; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy hozzon létre szakmai gyakorlatra vonatkozó európai minőségi kartát, annak oktatási 
értéke biztosítására és a gyakornokok kihasználását megelőzésére;

8. elismeri, hogy a válság idején a fiatalok az oktatáshoz fordulnak, és ebben ösztönözni is 
kell őket; felhívja valamennyi tagállamot, hogy biztosítsanak mindenkinek egyenlő 
hozzáférést az oktatáshoz a legalább 12 éves ingyenes oktatáshoz való jog garantálásával 
és a fiatal tanulók pénzügyi támogatásának biztosításával, valamint felhívja a tagállamokat 
az oktatás és képzés területén további beruházásokra, még költségvetési megszorítások 
fennállása esetén is;

9. felhívja a Bizottságot, hogy bővítse ki az oktatást és a készségek fejlesztését támogató 
uniós programokat, úgy mint az egész életen át tartó tanulás, az Európai Szociális Alap, a 
Marie Curie fellépések és a természettudományos oktatással kapcsolatos kezdeményezés;

Alkalmazkodás az egyén és a munkaerőpiac igényeihez

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat olyan, egész életciklusra vonatkozó szakpolitikák 
és stratégiák kifejlesztésére, melyekben az oktatás és a foglalkoztatás szorosabb 
integrációja valósul meg, a biztonságos átmenet kulcsszerepet játszik, és melyekben 
megvalósul a munkaerő folyamatos készségfejlesztése.

11. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül rugalmas biztonsági stratégiáját annak 
érdekében, hogy az átmenet biztonságának a napirend élére való tűzése mellett kínáljon a 
fiataloknak mobilitási lehetőségeket és könnyebb hozzáférést; kiemeli, hogy társadalmi 
biztonság nélkül a rugalmasság nem jelent fenntartható megoldást a fiatalok munkaerő-
piaci problémái elleni küzdelemben.

12. felhívja a tagállamokat, hogy a fiatalokra vonatkozó nemzeti foglalkoztatási 
stratégiájukban szerepeltessék mind a négy rugalmas biztonsági komponenst:

a) rugalmas és megbízható szerződési feltételek,

b) a készségek folyamatos fejlődését biztosító átfogó, egész életen át tartó tanulási 
programok,

c) hathatós, aktív munkaerő-piaci politikák, melyek középpontjában a készségek és a 
befogadás áll,

d) olyan társadalombiztosítási rendszerek, melyek a rugalmasságra való kényszerítés 
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helyett megadják a fiataloknak az átmenet biztonságát;

13. felhívja a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy minőségi munkahelyek 
biztosításával előzzék meg a fiatalokat fenyegető „bizonytalansági csapdát”; és felhívja a 
szociális partnereket, hogy a Bizottsággal együttműködésben hozzanak létre és 
vezessenek be minimumkövetelményeket az alacsony minőségű vagy bizonytalan 
munkakörökben dolgozók védelmére.

Hátrányok és diszkrimináció

14. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a fiatalokra vonatkozó, hatályban lévő nemzeti 
joganyagot valamennyi tagállamban annak ellenőrzése céljából, hogy azok 
összeegyeztethetőek az „Esélyegyenlőség a foglalkoztatásban” irányelvvel,

15. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsanak jobb gyermekgondozási 
lehetőségeket a fiatal szülők számára, ezzel is elősegítve a fiatal anyák munkaerőpiacra 
való visszatérésének lehetőségét;

16. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be megerősítő intézkedéseket az olyan fiatalok 
érdekében, akik a munkaerőpiac fiatalokat alulfoglalkoztató ágazataiban dolgoznak, a 
korábbi életkor alapú megkülönböztetés következményeinek leküzdése és a valóban 
sokszínű munkaerőbázis elérése érdekében; rámutat a megkülönböztetés elleni 
küzdelemben a megerősítő intézkedésekkel elért jó eredményekre;

17. elismeri a fiatalok pénzügyileg függetlenné válása képességének fontosságát, és felhívja a 
tagállamokat, hogy biztosítsanak egyénileg minden fiatalnak egy minimális jövedelmi 
szintet, mely biztosítja számukra a független felnőtt élet megteremtésének lehetőségét;

Uniós szintű stratégiák és irányítási eszközök

18. javasolja, hogy a Tanács és a Bizottság álljon elő egy európai ifjúsági garanciával, mely 
biztosítja, hogy legfeljebb hat hónapos munkanélküliséget követően az Európai Unió 
valamennyi fiataljának felkínálható legyen munkahely, szakmai gyakorlati hely, 
kiegészítő képzési vagy munkával kombinált képzési lehetőség;

19. üdvözli az EU 2020-as stratégiájának meghatározása irányába történt előrehaladást, 
sajnálja azonban, hogy a lisszaboni stratégiát és főként az Európai Ifjúsági Paktumot sem 
követte nyilvános és átlátható értékelés, beleértve a fiatalokra vonatkozó 
referenciaértékeket, valamint sajnálja, hogy a szociális partnerek, a civil társadalom és az 
ifjúsági szervezetek nem kaptak elég konzultációs lehetőséget az EU 2020-as stratégiája 
kidolgozásának folyamata során;

20. felhív új, kötelező ifjúsági referenciaértékek megállapítására; felkéri a Bizottságot a már 
meglévő ifjúsági referenciaértékek és az Ifjúsági Garancia évenkénti értékelésére, 
eredmények és előrehaladás elérése érdekében;

21. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy egyezzenek meg a fiatalok foglalkoztatásának 
területén folytatott munka továbbfejlesztett kormányzati eszközeiben és hozzák létre 
azokat;
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22. javasolja egy állandó uniós ifjúsági munkacsoport létrehozását, az ifjúsági szervezetek, a 
tagállamok, a Bizottság, a Parlament és a szociális partnerek részvételével, mely nyomon 
követi a fiatalok foglalkoztatottságának alakulását, lehetővé teszi ágazatokon átívelői 
szakpolitikák létrehozását, lehetővé teszi a bevált módszerek megosztását és új 
szakpolitikákat kezdeményez;

23. felhívja a tagállamokat a szakpolitikák fiatalokra gyakorolt hatásának értékelésére, a 
fiatalok valamennyi folyamatba való bevonására és a témakörhöz kapcsolódó 
szakpolitikák felügyeletére szolgáló Ifjúsági Tanácsok létrehozására;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, és a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Miután a gazdasági hanyatlás miatt ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliség az EU 27-ben, 
egyértelmű, hogy ez a fiatalokat aránytalanul nagy mértékben sújtotta. Napjainkban a 25 év 
alatti fiatalok körében 5,5 millió állástalan, ami 21,4%-os munkanélküliségi rátának felel meg, 
mely kétszerese az általános munkanélküliségi rátának. Sajnos az idő sem hoz enyhülést az 
európai fiatalok életében: a munkanélküliségi ráta várhatóan tovább nő.

A fiatalok munkanélkülisége Európa egyik legégetőbb problémája. Azt kockáztatjuk, hogy a 
társadalmi kirekesztés miatt egy egész generációt elveszítünk, miközben az Európai Unió 
gazdasági és szociális jövőjével játszunk. 

A fiatal korosztályt sújtó munkanélküliség komoly szociális és gazdasági költségeket ró 
társadalmainkra, mivel nem csak a gazdasági növekedés lehetőségeinek csökkenését vonja 
magával, de az adófizetői körnek az infrastruktúra- és a közszolgáltatási beruházások 
csökkenéséhez és a szociális jóléti kiadások növekedéséhez vezető lemorzsolódását, a 
szociális jóléti kiadások emelkedését, valamint az oktatási és képzési beruházások 
kihasználatlanságát is. Európa fiatalsága kihasználatlan emberi erőforrások kincsesládája. A 
gazdasági és szociális kilátások azonnali cselekvésre szólítanak fel.

A munkaképes kor munkanélküliséggel kezdése hosszan gyógyuló személyes sebeket ejt. 
Tanulmányok egyértelműen kimutatták, hogy a munkanélküli fiatalok későbbi életük során is 
sokat szenvednek ennek káros hatásaitól. A fiatal korban jelentkező munkanélküliség 
megnöveli a hosszú távú munkanélküliség kockázatát, és a későbbi életben elérhető 
jövedelemre is kedvezőtlen hatással van. Ezen túlmenően a munkanélküliség emelkedése 
magával vonja a szegénység, a betegség, a bűnözés és az öngyilkosságok arányának 
növekedését is. Nem törődhetünk bele, hogy a társadalmi kirekesztés miatt elveszítsük az
európai ifjúságot. 

A fiatalok munkaerőpiacra való bejutását és a független felnőtt élet megkezdését gátló 
akadályok nem egyedül a gazdasági válságnak tudhatók be. A nyolcvanas évek óta fordítunk 
komolyabb figyelmet az ifjúság által tapasztalt munkaerő-piaci akadályokra. Néhány tény jól 
megvilágítja a probléma kiterjedését: 

A fiatal munkavállalók körében nem csak gyakoribb a munkanélküliség, mint a felnőtteknél, 
de sokkal többen dolgoznak rosszabb minőségű, bizonytalan, átmeneti munkakörökben, 
alacsonyabb jövedelem és alacsonyabb szociális biztonság mellett. Ezen túlmenően a fiatal 
munkavállalók gyakran alacsonyabb foglalkoztatás-egészségügyi és –biztonsági színvonalat 
tapasztalnak, és így 50%-kal nagyobb eséllyel válnak munkahelyi baleset áldozatává, mint
tapasztaltabb munkatársaik.

A jó hír az, hogy rengeteget nyerhetünk azzal, ha sikerül integrálnunk a fiatalokat a 
munkaerőbázisba és a társadalomba. A fiataloknak szóló több és jobb munkahely 
támogatásának számos pozitív kihatása van: az egész társadalomban és gazdaságban érezteti 
multiplikátor-hatását, fellendíti a beruházásokat és a fogyasztói keresletet, valamint stabilabb 
és szorosabb kötelékeket sző a generációk között. Végül, de nem utolsósorban: a tisztességes 
munkahely és a befogadás átsegíti a fiatalokat a társadalmi függőség helyzetéből az 
önellátásba, segít a szegénység elől való megmenekülésben, és lehetővé teszi számukra a 
társadalomban való aktív részvételt.
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Valamennyi tagállamnak intézkednie kell, és a munkanélküliség problémája ellen nemzeti
jellegzetességeket tükröző szakpolitikai prioritások és stratégiák felállításával kell küzdenie. 
Ugyanakkor azonban az Európai Uniónak is össze kell fognia közös stratégiák 
kidolgozásában. A fiatalságot sújtó kihívások megoldásához integrált és következetes 
hozzáállás szükséges, amely egyesíti a mikro- és makroszintű beavatkozást, a munkaerő-piaci 
keresletet és kínálatot helyezi fókuszpontjába, és egyszerre foglalkozik a munkaerő 
mennyiségével és minőségével. Oktatási, pénzügyi, foglalkoztatási és szociális politikák 
egységes elegyére van szükség. 

Az új munkahelyekbe, oktatásba és képzésbe, erősebb társadalombiztosítás rendszerekbe, 
dinamikusabb munkaerőpiacba és a tisztességes munkába való gazdasági és politikai 
beruházás segítségével átformálhatjuk az európai munkaerőpiacot, és átalakíthatjuk a jelenlegi 
tendenciákat, hogy azok ifjúság szebb jövője irányába mutassanak. 

Tűzzük az ifjúság kérdését politikai napirendünk élére. Feleljünk meg a kihívásnak. Tegyük 
az „elveszett generációt” a „remény generációjává”.


