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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a fiatalok munkanélküliségének kezelése: a kilábaláshoz vezető lehetséges utak
(2013/2045(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítéséről, a gyakornokok 
és az ipari tanulók státuszának megerősítéséről szóló, 2010. június 14-i állásfoglalására,1

– tekintettel a „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezésről szóló bizottsági 
közleményre (COM(2011)0933) és a „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezésről 
szóló 2012. május 24-i európai parlamenti állásfoglalásra, továbbá a „Több lehetőséget a 
fiataloknak” kezdeményezéssel kapcsolatban a Bizottsághoz intézett, szóbeli választ 
igénylő kérdésére2 (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– tekintettel a „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezés végrehajtásáról szóló 
bizottsági közleményre (COM(2011)0727),

– tekintettel a Bizottság „Mozgásban az ifjúság” című közleményére (COM(2010)0478),

– tekintettel az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek a fiatalok foglalkoztatásának 
előmozdításával történő megvalósításáról szóló, 2011. június 17-én Luxembourgban 
elfogadott tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az Európai Tanácsnak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről szóló, 2013. 
február 7-i következtetéseire,

– tekintettel a szociális partnerek európai szintű, a szakmai gyakorlatok minőségi 
keretrendszeréről folytatott konzultációjának második szakaszáról szóló, 2012. december 
5-i bizottsági javaslatra (COM(2012)0728),

– tekintettel a Bizottság ifjúsági garanciaprogramról szóló tanácsi ajánlásra irányuló, 2012. 
december 5-i javaslatára (COM(2012)0729),

– tekintettel az „Ifjúsági garanciaprogram: finn- és svédországi tapasztalatok” című 2012. 
június 13-i Eurofound-jelentésre,

– tekintettel az ifjúsági garanciaprogramról szóló, 2013. januári állásfoglalására3,

– tekintettel az ifjúsági garanciaprogram létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásról a Tanács 
keretében elért, 2013. február 28-i politikai megállapodásra,

– tekintettel „Az EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése. 
Megújított nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0007.
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kezelésére” című bizottsági közleményre (COM(2009)0200),,

– tekintettel az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági 
javaslat módosításáról szóló javaslatra (COM(2011)0607),

– tekintettel az Európai Tanács tagjainak a „Növekedésorientált konszolidáció és a 
munkahelyteremtéssel járó növekedés felé” című, 2012. január 30-i nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Regionális 
Fejlesztési Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7–
0000/2013),

A. mivel 2013 januárjában az aktív korú fiatalok 23%-ának nem volt munkahelye, ezen belül 
azonban az arányuk Ausztriában, Dániában, Németországban és Hollandiában 15% vagy 
kevesebb volt, ellenben Görögországban és Spanyolországban meghaladta az 55%-ot, ami 
jelentős földrajzi különbségeket jelez;

B. mivel 2011-ben a 15–24 éves fiatalok közül 7,5 millió, a 25–29 évesek közül pedig 6,5 
millió olyan volt, aki sem oktatásban vagy képzésben, sem foglalkoztatásban nem vett 
részt, köztük olyan veszélyeztetett csoportok tagjai is, mint az egészségügyi problémákkal 
vagy fogyatékossággal élő fiatalok és az egyedülálló anyák, és ennek a fejleménynek 
komoly társadalmi következményei vannak, például a rossz vagy bizonytalan jövőbeni 
elhelyezkedési esélyek vagy akár a mentális és fizikai működési zavarok; mivel ezek a 
problémák a közeljövőben várhatóan fokozódni fognak;

C. mivel a fiatalok munkaerőpiacról való távolmaradásából eredő gazdasági veszteséget 
2011-ben 153 milliárd EUR-ra becsülték, ami az uniós GDP 1,2%-ának felel meg1; mivel 
ez súlyos társadalmi és gazdasági terhet jelent;

D. mivel gazdasági válságok idején a fiatalok különösen hátrányos helyzetben vannak, más 
csoportoknál is nagyobb mértékben; mivel sok fiatal esetében számítani lehet arra, hogy a 
jelenlegi munkanélküliségből tartós munkanélküliség lesz, ami a társadalmi kirekesztés 
veszélyével jár; mivel ennek riasztó következményei vannak a fiatalok számára, mert 
csökkenti az önbecsülésüket, nem engedi megvalósulni az ambícióikat és késlelteti a 
független felnőtt élet megkezdését, így a családalapítást is, ebből eredően a társadalmi 
következményei is súlyosak, mivel hátrányosan befolyásolja az európai társadalmi, 
gazdasági és demográfiai helyzetet;

E. mivel a 2000–2010-re szóló lisszaboni stratégia keretében az EU vállalta az iskolázottsági 
szintek növelését, az iskolai lemorzsolódási arány 10% alá való csökkentését 2020-ig, 
valamint a felsőfokú vagy azzal egyenértékű tanulmányokat elvégzők arányának legalább 
40%-ra történő emelését;

                                               
1 Eurofound (2012), „NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs 
and policy responses in Europe”. Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg.
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F. mivel a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az Európa 2020 stratégia céljainak 
megvalósítása szempontjából húzóerőnek számító kkv-knál a gazdasági válság 
következtében több mint 3,5 millió munkahely szűnt meg, és a munkahelyek megszűnése 
minden munkavállalóra kihatott, így a fiatalokra is;

G. mivel a 2008-ban kezdődött gazdasági válság a munkaerő-piaci keresletet és kínálatot 
egyaránt negatívan befolyásolta, ezáltal drámai mértékben fokozta a munkahelyi kilátások 
bizonytalanságát, és minden munkanélküli számára feltétlenül szükségessé tette a jobb 
tájékozódást a foglalkoztatási kilátásokról;

1. hangsúlyozza, hogy diverzifikálni kell a tagállamok által végrehajtott szakpolitikai 
intézkedéseket, és foglalkozni kell a fiatalok fenntartható foglalkoztatásához vezető úton 
található lehetséges akadályokkal, külön figyelmet fordítva a valószínűleg többszörösen 
hátrányos helyzetű, veszélyeztetett csoportokra;

2. hangsúlyozza, hogy a fiatalok foglalkoztatását és foglalkoztathatóságát erősítő különféle 
intézkedések sikeres, integrált módon történő végrehajtásához elengedhetetlen az összes 
érdekelt fél bevonása, ideértve a képzési és oktatási szolgáltatókat, az egyes munkáltatókat, 
az állami és magán foglalkoztatási szolgálatokat, a szociális partnereket, a harmadik 
szektorba tartozó szervezeteket, az egészségügyi és más hatóságokat; hangsúlyozza, hogy 
az intézkedéseknek rugalmasnak kell lenniük, hogy igazodni tudjanak a folyamatosan 
változó munkaerő-piaci igényekhez;

3. elismeri, hogy egyes régiók különösen nehéz helyzetben vannak, ahol a fiatalok körében a 
munkanélküliség mértéke meghaladja a 25%-ot; üdvözli azt a tényt, hogy a fiatalok 
foglalkoztatását segítő uniós támogatást tovább fogja növelni a javasolt uniós ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés, amely a 2014–2020 közötti hétéves időszakra 6 milliárd 
eurós költségvetéssel rendelkezik;

4. üdvözli az EPSCO Tanács 2013. február 28-i határozatát, amellyel beleegyezett az ifjúsági 
garanciaprogram végrehajtásáról szóló tanácsi ajánlásba; javasolja a jogosultság 
kiterjesztését a 30 év alatti diplomásokra; hangsúlyozza, hogy az intézkedés sikere 
nagymértékben függ más tényezőktől, például az állami és a megerősített magán 
foglalkoztatási szolgálatok infrastruktúrájától és kapacitásaitól, a hallgatói helyek 
elérhetőségétől, a képzések és gyakornoki programok biztosításától, valamint a más 
tagállamokból származó sikeres tapasztalatok átvételének és végrehajtásának 
lehetőségétől; hangsúlyozza, hogy az ifjúsági garanciaprogramot be kell építeni az aktív 
munkaerő-piaci szakpolitikák tágabb keretébe, ugyanakkor biztosítani kell a magas 
minőségi színvonalat;

5. szorgalmazza, hogy a tagállamok az állami és magán foglalkoztatási szolgálatokkal szoros 
együttműködésben fokozzák az ifjúsági garanciarendszerekben részt venni kívánó 
vállalkozásoknak, szövetkezeteknek és harmadik szektorbeli szervezeteknek nyújtott 
támogatásukat, többek között adóügyi ösztönzőkkel, az állandó foglalkoztatási 
költségekhez adott támogatásokkal és a kihelyezett képzés finanszírozásának 
lehetőségével, ami által támogatják a vállalkozásokat abban, hogy magas színvonalú 
foglalkoztatást és képzést kínálhassanak, és hatékony, célirányos módon fektetnek be a 
fiatalokban rejlő potenciálba;



PE508.047v01-00 6/10 PR\931503HU.doc

HU

6. felhívja a tagállamokat, hogy az oktatásban, képzésben vagy foglalkoztatásban részt nem 
vevő fiatalok megszólításához dolgozzanak ki újabb megkeresési stratégiákat, amelyekben
az iskolai lemorzsolódás kezelésére és a lemorzsolódók visszailleszkedésére irányuló 
hatékony beavatkozási formákat az oktatásból a munkába való zökkenőmentes átmenetet 
és a fiatalok foglalkoztathatóságát megkönnyítő stratégiákkal, valamint az összetettebb 
szükségletekkel rendelkező fiatalok által tapasztalt gyakorlati és logisztikai akadályok 
megszüntetésével kell ötvözni;

7. támogatja az Erasmus mindenkinek program létrehozását és a külön ifjúsági fejezetek, 
valamint a külön költségvetési előirányzatok kialakítását, továbbá a fokozott támogatást 
azok számára, akik az ifjúsági munka területén működnek, de nem intézményes formában; 
azon a véleményen van, hogy a minél több különböző készség elsajátítása – külföldi 
tanulmányok útján is – elősegíti a fiatalok társadalomban való részvételét, és javítja a 
munkaerő-piaci kilátásaikat;

8. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák az önálló vállalkozást a fiatalok körében, és 
ehhez hozzanak létre a vállalkozásindítást megkönnyítő létesítményeket és kedvezményes 
feltételeket, pl. csökkentsék a bürokráciát és vezessenek be kedvező adópolitikát;

9. az önálló vállalkozásnak a fiatalok körében történő népszerűsítésével összefüggésben 
üdvözli a Progress mikrofinanszírozási eszköznek a 2014–2020-ra szóló társadalmi 
változás és innováció programban javasolt utódját, amely a kereslet jobb kielégítésére 
szolgál, a fiatalok körében is;

10. nagyratörő, holisztikus politikai szemléletre hív fel, amely integrált rendszerben tekint a 
fiataloknak szóló oktatási, képzési, foglalkoztatási és önálló vállalkozási 
kezdeményezésekre, minden szinten;

11. felhívja a tagállamokat, hogy a gyakornoki programokhoz biztosítsanak magas színvonalú 
kereteket, pénzügyi támogatással és kötelező ellenőrzéssel, valamint a gyakornoki 
programokra és a munkahelyi gyakorlatokra vonatkozó közös minőségi előírásokkal 
együtt; hangsúlyozza, hogy az ilyen programokat aktívan népszerűsíteni kell és fel kell 
hívni rájuk a figyelmet a vállalkozók körében;

12. hangsúlyozza, hogy az ipari tanulói szövetségnek a szakoktatásról kialakult kép 
megváltoztatására irányuló európai és nemzeti kampányokat is támogatnia kell, és 
rendszeres fórumot kell szerveznie, hogy az összes európai és nemzeti érdekelt féllel 
megvitathassa az európai ipari tanulói stratégia nyomon követését; hangsúlyozza, hogy a 
határokon átnyúló képzési tevékenységek támogatásához is ösztönzőket kell biztosítani, 
hogy ezek segítségével a vállalatok és szociális partnerszervezetek részt vehessenek a 
duális oktatási rendszerek kialakításában;

13. szorgalmazza, hogy a tagállamok erősítsék a fiatalok mobilitását azzal, hogy további 
előrelépéseket tesznek a képesítések és szakismeretek kölcsönös elismerése és a szociális 
biztonsági rendszerek fokozott koordinációja felé, különösen a nyugdíjrendszerek terén, 
valamint továbbra is jelentős forrásokat fektetnek a nyelvtanulásba;

14. hangsúlyozza, hogy az EURES-nél reformokat kell bevezetni, hogy proaktívan törekedjen 
az álláskeresők és állásváltoztatók összekapcsolására a betöltendő munkahelyekkel, és 
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szükség esetén az állami foglalkoztatási szolgálatokat is meg kell reformálni, hogy a 
tevékenységeikkel és módszereikkel jobban elérjék a fiatalokat; hangsúlyozza, hogy fel 
kell hívni a figyelmet az EURES-re, hogy növeljék az ismertségét és elérhetőségét, mivel 
ez a karrier-tanácsadó rendszer támogatja a diákokat abban, hogy jobban megismerjék 
saját céljaikat és képességeiket, valamint a meglévő munkalehetőségeket;

15. felhívja a tagállamokat, hogy megfelelően ismerjék el és hitelesítsék a nem formális 
oktatást és a megszerzett készségeket, ami a munkaerőpiacon szükséges kompetenciák 
felértékelésének egyik formája;

16. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a „brain waste” („agyvesztés”) problémájával, mivel 
ha a magasan képzett fiatalok a képességeiktől messze elmaradó munkakörökben 
dolgoznak, a tényleges készségeik és képesítéseik kihasználatlanul maradnak, és ez 
társadalmi és pszichológiai téren rájuk is negatív hatással van;

17. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki személyre szabott karrier-tanácsadást és 
útmutatást, már a középiskolától kezdve, hogy a fiatalok tájékozottan tudjanak dönteni a 
továbbtanulásukról, egyúttal pedig vezessenek be olyan mechanizmusokat, amelyek 
nyomon követik a felkínált lehetőségeket, és értékelik az említett fiatalok későbbi 
munkába állásának sikerességi rátáját;

18. hangsúlyozza, hogy a fiatalok munkanélkülisége elleni aktív fellépésre fordított pénzügyi 
erőforrásokat minden esetben hatékonyan kell felhasználni; felhívja a tagállamokat, hogy 
a végrehajtott foglalkoztatási intézkedésekhez vezessenek be egy nyomon követő és 
értékelő rendszert, valamint az intézkedések hatékonyságát ellenőrző rendszert, hogy 
ezzel fokozottan törekedjenek az uniós szinten is megosztható, bizonyítékokon alapuló 
szakpolitikák kidolgozására;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A fiatalok jelenlegi munkaerő-piaci helyzete nagyon nehéz. A munkanélküliség az aktív 
korosztály egészében 11%-os szinten alakul, míg a fiatalok közt ez a mutató kétszer 
magasabb, 23%-os. Ma az egész Európai Unióban több mint 5,5 millió fő a 25 év alatti 
munkanélküliek száma. Az egyes tagállamokban jelentős eltérések figyelhetők meg – míg 
Németországban és Ausztriában a fiatalok munkanélkülisége nem haladja meg a 9%-ot, a 
válság által sújtott Görögországban és Spanyolországban már több mint 55%-ot ért el. A 
gazdasági válság, amely kisebb vagy nagyobb mértékben elérte és továbbra is sújtja az Unió 
egyes államait, azzal a következménnyel járt, hogy nem elég, hogy nem születnek új 
munkahelyek, de ráadásul a munkaadók takarékossági okokból a meglévő foglalkoztatást is 
csökkentik. Az elbocsátások pedig a leggyakrabban és legnagyobb mértékben a határozott 
idejű szerződéssel vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatottakat érintik, vagyis az épp a 
munkaerőpiacra kilépő, vagy ott rövid ideje jelen lévő fiatalokat. Az egész Európára kiterjedő 
statisztikák azt mutatják, hogy a határozott időre foglalkoztatottak 40%-a fiatal, szemben a 
teljes foglalkoztatotti rétegben megfigyelhető 13%-os aránnyal. Mindehhez hozzászámítandó 
a tapasztalat hiánya és a munkaerő-piaci igényekhez nem illeszkedő végzettség. Mindez 
együtt kevéssé optimista perspektívát vetít a felnőtt életbe éppen belépő fiatalok elé. A 
munkahelyek hiánya és az, hogy nem látható e fiatalok számára kedvezőtlen előrejelzések 
megváltozása a közeljövőben, Európa romló demográfiai helyzetében is tükröződik. A 
fiatalok a családalapításra és a gyermekvállalásra vonatkozó döntést közelebbről meg nem 
határozott jövőbeli időszakra halasztják, mivel szakmailag bizonytalan jövő áll előttük.

A fentiekre tekintettel a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem céljából tett lépéseket
össze kell hangolni az általános gazdaságélénkítő lépésekkel és a foglalkoztatáspolitikai 
reformokkal. Kezdeményezésekre van szükség a vállalkozások támogatására és a már létező 
munkahelyek minél nagyobb számban történő megőrzésére, valamint ezeken felül a 
munkáltatókat új munkahelyek létesítésére ösztönző lépéseket is kell tenni. A fiatalok 
helyzetének tényleges javulása nagymértékben függ az állam támogatásától, a munkaügyi 
hatóságok, munkaügyi tanácsadó szolgáltató szervezetek, képzési intézmények és ifjúsági 
támogató szolgálatok együttműködésének megerősítésétől, aktívan bekapcsolva a szociális 
partnereket és az ifjúság képviselőit vagy az ifjúsági szervezeteket is.

A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács által 
elfogadott ifjúsági garanciaprogram fontos politikai impulzus. E kezdeményezés lényege 
foglalkoztatás, továbbképzés, szakmai gyakorlat vagy gyakornoki program biztosítása fiatalok 
számára 25 éves korig. Úgy tűnik, hogy a fiatalok munkanélküliségének struktúráját bemutató 
vitathatatlan számszerű adatok fényében e támogatás kedvezményezettjeinek körét ki kell 
terjeszteni a 30 évnél fiatalabb diplomásokra. A fenti célra egy elkülönített költségvetési 
előirányzatból és az Európai Szociális Alapból fordítható összegek a tagállamok reális 
támogatásának eszközei a válság nehéz időszakában. Fel kell ennek kapcsán hívni a figyelmet 
egyes fontos elemekre, amelyeknek megjelenése elengedhetetlen a kezdeményezés sikerre 
vitele érdekében, úgymint az állami és magán munkaügyi szolgálat megfelelő struktúrája és 
kapacitása, valamint a képzések és szakmai gyakorlatok magas színvonalának biztosítása.

Ezen intézkedések összessége össze kell, hogy kapcsolódjon a vállalkozások és azon 
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harmadik szektorbeli szervezetek támogatásával, amelyek – szorosan együttműködve az 
állami munkaügyi hatóságokkal – részt kívánnak venni az ifjúsági garanciaprogramban, 
adókedvezmények, az állandó munkáltatói költségekre adott támogatások és azon 
összegekhez való hozzáférés útján, amelyeket a magas színvonalú képzést nyújtó 
vállalkozások számára különítenek el. Fontos, hogy a tagállamok tevékenysége ne 
korlátozódjon az Európai Bizottság javaslatában felsorolt megoldásokra, hanem 
alkalmazzanak más tagállamokban hatékonynak bizonyult eszközöket is, amelyek lehetővé 
teszik az egyes munkaerőpiacok sajátosságaihoz való jobb alkalmazkodást.

A fiatal személyek helyzetéről szólva nem lehet elkerülni a NEET-fiatalok, vagyis nem 
foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő, illetve az oktatási rendszert idő 
előtt elhagyó személyek megemlítését. Arányuk Európában az utóbbi években nőtt, és 
jelenleg több mint 15%-ot tesz ki. A jelenséget közelebbről meg kell vizsgálni, annál is 
inkább, mert azok, akik tanulmányaikat az alapfokú végzettség megszerzése nélkül hagyják 
abba, társadalmi kirekesztettségre ítélik magukat. A tagállamoknak specifikusabb 
megközelítést kell kidolgozniuk a NEET-fiatalokkal kapcsolatban, ötvözve a tanulmányok idő 
előtti befejezése elleni fellépés elleni eredményes beavatkozást az iskolát idő előtt elhagyók 
reintegrálásával, valamit lépéseket kell tenniük az iskolából a munkába való átmenet 
megkönnyítésére, a fiatalok foglalkoztathatóságának növelésére, és a gyakorlati és logisztikai 
akadályok elhárítására, amelyekkel az összetettebb igényű fiatalok találkoznak.

A fiatalok között tapasztalható magas munkanélküliség egyik legfontosabb oka a tapasztalat 
hiánya mellett kétségtelenül a munkaerő-piaci igényekhez nem illeszkedő végzettség. Erre 
tekintettel elkerülhetetlen az oktatási rendszer korszerűsítése, amelynek lényege az 
oktatáspolitika átalakítása a fiatalság jövőjébe való befektetés és munkaerő-piaci helyzetük 
javítása alapvető eszközévé, az oktatási programoknak a jelenlegi és jövőbeli munkaerő-piaci 
igényekhez való hozzáigazítása útján. E cél eléréséhez nagy segítséget jelent a személyre 
szóló pályaválasztási tanácsadás továbbfejlesztett rendszere. Ennek már a középiskola 
szintjén elérhetőnek kell lennie, összekapcsolva egy jövőbeli állásajánlatokat figyelő 
rendszerrel, és a jövőbeli foglalkoztathatóságra építve, ami lehetővé teszi, hogy a 
továbbtanulás irányaira vonatkozó döntések tudatosabbak és átgondoltabbak legyenek.

A fiatalok munkaerő-piaci belépése politikájának egyik fontos eleme a vállalkozásösztönzés. 
A vállalkozói szellem fejlesztésére, az egyéni kezdeményezések és egyéni tehetségek 
kibontakoztatására irányuló összes erőfeszítés folytatandó és támogatandó. A fiataloknak 
tudniuk kell, hogyan kezdjenek vállalkozásba, hová fordulhatnak adminisztratív segítségért, a 
létrehozandó kedvezmények és preferenciális körülmények rendszerének pedig –
mentességek és adókedvezmények formájában – ösztönöznie kellene őket a vállalkozásra. 
Ezért nagyon fontos az, hogy az önfoglalkoztatás ösztönzésének és a vállalkozásindításra 
nyújtható támogatás igénybevétele megkönnyítésének elve a 2014–2020-ra szóló társadalmi 
változás és innováció programban is jelen lesz.

A szakmai mobilitás szintén a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliséggel szembeni 
küzdelem eszköze. Az Unióban több mint egymillió regisztrált állásajánlat van. Ezek a 
munkahelyek azonban nem kerülnek betöltésre, mivel ott, ahol elérhetőek, nincs irántuk 
érdeklődő. A saját származási országon kívüli életvitel nem népszerű. Megfigyelések szerint 
az Unió állampolgárainak csak 2%-a él az Unió más tagállamában, mint saját származási 
országa. Mivel a fiatalok nagyobb hajlandóságot és képességet mutatnak a munkakeresés 
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közbeni helyváltoztatásra, ezt meg kell számukra könnyíteni. A végzettségek és képességek 
kölcsönös elismerése, valamint a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek, elsősorban a 
nyugdíjrendszerek koordinációja terén tett előrelépések, továbbá az idegennyelv-oktatásra 
fordított jelentős befektetések a mobilitás támogatásának elengedhetetlen elemei. Az EURES 
hálózat fejlesztése szintén előrelépés, amelynek köszönhetően a fiatalok információhoz jutnak, 
és aktívan tudnak munkahelyet keresni. Szükséges ezen intézmény további népszerűsítése, 
felismerhetőségének és hozzáférhetőségének javítása csakúgy, mint a pályaválasztási 
tanácsadási rendszer javítása.

Szintén kiemelésre érdemes az „Erasmus mindenkinek” program keretében az önálló ifjúsági 
szekció létrehozása külön költségvetési előirányzattal, valamint fiatalok azon csoportjainak 
támogatása, amelyek az ifjúság aktivizálásán dolgoznak, nem szervezeti keretek között. A 
különféle képességek többek között nem formális módon történő szerzése elősegíti a fiatalok 
társadalmi részvételét, és javítja versenyképességüket a munkaerőpiacon.

Rendkívül fontos, hogy a fiatal diplomások számára magas színvonalú szakmai gyakorlatok 
álljanak rendelkezésre, megfelelő anyagi támogatás kerüljön biztosításra azoknak az 
intézményeknek, amelyek ezeket a gyakorlatokat szervezik, és bevezetésre kerüljön egy 
rendszermonitoring, amely garantálja a gyakorlatok megfelelő színvonalon tartását és 
hatékonyságát. Szükséges a diplomásoknak szóló szakmai gyakorlatok további erős 
népszerűsítése a munkáltatók körében, akiknek a rendszert egy személy adott munkakörre 
való felkészítésének kellene tekinteniük, ami lehetőséget kínál egy képzett és jó képesítéssel 
rendelkező munkavállaló megszerzésére és megtartására. Szintén támogatni kell a szakképzés 
további fejlesztését, európai kampányokat kell szervezni és támogatni a szakképzés 
népszerűsítésére, valamint nyomon kell követni az európai szakmai gyakorlati stratégiákat.

Szintén nagyon fontos, hogy a tagállamok elismerjék és érvényesítsék a nem formális oktatást, 
vagyis a hivatalos oktatási rendszeren kívül szerzett képességeket. Ezek pozitívan járulnak 
hozzá a fiatalok személyes fejlődéséhez, növelik állampolgári aktivitásukat, erősítik 
társadalmi integrációjukat, és javítják munkaerő-piaci helyzetüket.

Szintén fel kell hívni a figyelmet az „agyvesztés” problémájára, amelynek lényege a jól 
képzett és alkalmas fiatalok rákényszerülése a jóval a képességeik alatti munka végzésére, 
ami társadalmi és személyes pszichológiai szempontból is negatív hatásokkal jár.

Összefoglalva, meg kell vizsgálni a tagállamok által tett összes lépés hatékonyságát, a 
bevezetett mechanizmusokat fejlesztésük közben nyomon kell követni, a kiadásokat pedig 
hatékonyan ellenőrizni kell. A fiatalok rendkívül nehéz helyzete határozott beavatkozást és 
megfelelő pénzügyi források befektetését követeli meg, azonban a jelenlegi európai gazdasági 
helyzetben – amikor a pénzügyi konszolidáció politikája dominál – ezeket az összegeket csak 
jól célzottan lehet felhasználni, hogy a helyzet érzékelhető javulásához vezessenek.


