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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli az új készségek és munkahelyek menetrendjét mint a 2020-as stratégia részét, 
mivel Európának kifejezett célkitűzésekre és konkrét intézkedésekre van szüksége, hogy 
tovább tudjon haladni a munkahelyteremtés és a fenntartható és inkluzív növekedés 
előmozdítása terén kitűzött célok elérése felé, amelyeket csak a tagállamok összehangolt 
fellépései révén lehet megvalósítani;

2. üdvözli, hogy a Bizottság elismeri a vállalkozói kedv és az önálló vállalkozás 
előmozdításának szükségességét; alapvető fontosságúnak tartja, hogy a vállalkozások 
létrehozása és fenntartása szempontjából megfelelő környezetet és ösztönzőket hozzanak 
létre, de mindez nem elég az európai gazdaság fejlődéséhez; ezért hangsúlyozza, hogy a 
vállalkozói készségek megfelelő oktatására van szükség a középszintű oktatásban és a 
felsőoktatásban egyaránt, hogy Európa ne maradjon le más szereplők mögött; 
hangsúlyozza azt a szerepet, amit az Európai Innovációs és Technológiai Intézet tölt be a 
vállalkozások indításának és fejlesztésének elősegítésében, innováció alapú kutatások és a 
vállalkozásra helyezett erőteljes hangsúly révén;

3. örömmel fogadja, hogy a Bizottság számára elsődleges fontosságú, hogy új lendületet 
adjon a rugalmas biztonságnak, annak négy alkotóeleme – rugalmas és megbízható 
szerződéses feltételek, aktív munkaerő-piaci politikák, egész életen át tartó tanulás és 
képzés, valamint korszerű szociális biztonsági rendszerek – megerősítésével;

4. felszólítja a tagállamokat – és adott esetben – a régiókat, hogy hozzanak létre egy, a 
jövőbeni foglalkoztatási igényekkel foglalkozó foglalkoztatási megfigyelőközpontot az 
ilyen igények előrejelzése érdekében, ami nagymértékben növeli az elhelyezkedés 
esélyeit, különösen a fiatalok esetében;

5. megismétli, hogy az Unió öt fő célkitűzése a foglalkoztatás előmozdítása, az innováció, a 
kutatás és a fejlesztés feltételeinek javítása, az éghajlat-változási és energetikai célok 
megvalósítása, az oktatási szintek javítása, valamint a társadalmi integráció előmozdítása;

6. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási politika nemzeti hatáskörbe tartozó terület, és hogy a 
munkaerőpiacok szerkezetileg eltérnek egymástól;

7. felhívja a figyelmet arra, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a vállalkozói szellem 
diákok és kutatók körében történő népszerűsítése érdekében, új pénzügyi eszközöket 
bocsátva rendelkezésre az induló vállalkozások és a gyorsan növekvő vállalkozások 
számára, valamint támogatva a sikeres technológiáknak az uniós piacra való bevezetését;

8. felszólítja az európai szociális párbeszéddel foglalkozó bizottságokat, hogy segítsenek a 
meglévő képzések, illetve a jelenlegi és a jövőbeni igények jobb összepárosításában, a 
nyomon követési folyamat tekintetében világos célokat és mutatókat meghatározó 
menetrend segítségével;
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9. felhívja a figyelmet a Bizottság azon megállapítására, amely szerint az új technológiák és 
a munkaszervezés új formái a munkahelyek számának jelentős mértékű bővülését 
eredményezik mindenféle munka tekintetében; 

10. sajnálja, hogy a válság idején a tagállamok csökkentették oktatási és képzési 
költségvetésüket, és nyomatékosan felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
növeljék az oktatási és képzési rendszerekbe irányuló befektetéseiket;

11. felhívja a figyelmet arra, hogy nem történt javulás azon személyek számának 
csökkentésében, akik – annak ellenére, hogy foglalkoztatottak – a szegénységi küszöb 
alatt élnek; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a jó minőségű 
munkahelyeket, amelyek jól fizetnek és amelyek biztos és egészséges munkafeltételeket 
kínálnak; 

12. rámutat az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó átfogó javaslatok fontosságára, 
valamint arra, hogy a hangsúlyt az információs és kommunikációs technológiák 
ismeretének és a digitális műveltségnek (digitális jártasság) az oktatási és egész életen át 
tartó tanulásra vonatkozó politikák vezérfonalába való integrálására kell fektetni, hogy 
pótolni lehessen a képzett munkaerő – így az ikt-szakemberek és -kutatók – hiányát, ami 
az EU jövőbeli gazdasági versenyképességének aláásásával fenyeget;

13. hangsúlyozza, hogy be kell vonni a munkáltatókat az oktatási intézmények igazgatásába, a 
tanfolyamok, oktatási módszerek, a gyakornoki jogviszonyok, az értékelés és a képesítés 
kialakításába; hangsúlyozza az azon munkáltatóknak nyújtott ösztönzők fontosságát, akik 
alacsonyan képzett vagy képesítés nélküli emberek számára kínálnak képzést, és ebből 
adódóan lehetőséget arra, hogy közvetlenül a munkahelyen szerezzenek gyakorlati 
tapasztalatot;

14. felhívja a figyelmet arra a Bizottság által is elismert tényre, hogy jelentős mértékű 
beruházásokra van szükség a környezetbarát gazdaságban szükséges készségek terén 
annak biztosítása érdekében, hogy Európa teljesíteni tudja a „zöld munkavállalók” 
tekintetében 2020-ra kitűzött céljait, és hogy gazdasági rendszere képes legyen 
fenntarthatóbban működni és így versenyképesnek maradni a jövőben;

15. hangsúlyozza az innovációra irányuló oktatás szükségességét; rámutat, hogy támogatni 
kell a nem sematikus és az absztrakt gondolkodást, valamint a műszaki oktatást a jövő 
igényeinek való megfelelés érdekében;

16. hangsúlyozza, hogy erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítására, hogy minden gyermek 
már korai életkorban elsajátítsa az alapvető számítógépes ismereteket, hogy a 
számítástechnikát az alapfokú oktatás részévé kell tenni, továbbá hogy minden európai 
polgár számára olcsó és egyszerű internet-hozzáférést kell biztosítani;

17. felszólítja a Bizottságot a „tudásfejlesztési szövetségek” támogatására olyan új képzési 
programok kidolgozása érdekében, amelyek áthidalják az innovációs készségek terén 
meglévő hiányosságokat és összhangban vannak a munkaerő-piaci igényekkel;

18. megjegyzi, hogy az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához a tagállamoknak 
rugalmasabban kell reagálniuk az ipar munkaerő-szükségleteire;
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19. úgy véli, hogy – az aktív élet meghosszabbítására irányuló stratégia keretében – nem 
tesznek eleget annak érdekében, hogy segítsék az idősebbeket a számítógépes ismeretek 
elsajátításában, és sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre átfogó 
oktatási programokat e csoport számára;

20. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat a szakoktatás és a szakképzés megerősítésére 
szerte Európában, a munkaerőpiacon felmerülő új készségigények kielégítésének 
előmozdítása érdekében;

21. rámutat, hogy a munkaerő tagállamok közötti mobilitása továbbra is alacsony, és kéri a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy páneurópai szolgáltatás kialakítását, amely 
segítségével a képzett munkaerőt a szabad álláshelyekre lehetne irányítani Európában, így 
támogatva az európai hozzáadott értéket nyújtó munkaerőpiacot; ebben az összefüggésben 
nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy szüntessék meg a munkavállalók szabad mozgása 
előtt álló akadályokat, és kéri az egységes piacra irányuló, Bizottság által javasolt 2012-es 
projektek teljes körű végrehajtását; hangsúlyozza egy átfogóbb stratégia fontosságát, 
amely összekapcsolja a munkahelyteremtést, az európai munkaerőpiacon megjelenő új és 
kialakulóban lévő igényeknek való megfelelést, valamint az EU-ban meglévő munkaügyi 
korlátozások és az EU belső piacán még fennálló korlátok felszámolását;

22. támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a foglalkoztatással és készségekkel 
foglalkozó európai ágazati tanácsokat kell létrehozni a tagállamok és a régiók 
rendelkezésére álló információk összegyűjtése érdekében, hogy segítsék az összes érintett 
fél erőfeszítéseinek összehangolását;

23. hangsúlyozza, hogy szükség van a készségek és a munkaerő-piaci igények további 
összehangolására; üdvözli az Bizottság ehhez kapcsolódó kezdeményezését;

24. mivel becslések szerint 2015-ben 383 000 és 700 000 között lesz az a szám, amennyivel 
kevesebb informatikai szakember áll majd rendelkezésre a munkaerőpiacon, míg az 
egészségügyben körülbelül 1 millió szakemberrel lesz a szükségesnél kevesebb, és a 
kutatásból szintén 1 millió szakember hiányzik majd, felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák ezeken a területeken a szakképzett emberi erőforrás 
megfelelő szintjét;

25. hangsúlyozza a kkv-k és a munkahelyteremtéshez való hozzájárulásuk fontosságát, és 
üdvözli az új vállalkozások megalapítását elősegítő intézkedéseket, mint például a 
bürokratikus formaságok csökkentését; kiemeli, hogy az EBB fontos szerepet játszhat, 
különösen az olyan programok előmozdításával, mint a JASMINE és JEREMIE, amelyek 
fenntartható támogatást tudnak nyújtani a kkv-k igényeinek kielégítésére; a kkv-knak 
nyújtandó támogatás kapcsán hangsúlyozza, hogy nem elég megtalálni a megfelelő 
készségekkel rendelkező embereket, de fejleszteni is kell készségeiket; megjegyzi, hogy 
az erőforrás-hatékony Európa létrehozására irányuló munkaterv összefüggésében a kkv-
knak támogatásra van szükségük, hogy a fenntartható fejlődés, valamint a kutatás és az 
innováció tekintetében javítsák kompetenciáikat;

26. véleménye szerint a kkv-k nagyon fontos szerepet tölthetnek, illetve töltenek be a 
képzésben, mind a magas szinten szakosodott, innovatív ágazatokban, mind pedig az 
olyan alapvető manuális készségeket igénylő ágazatokban, amelyekre sok szolgáltatásban 
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szükség van; megjegyzi, hogy ezért szoros együttműködésre van szükség a kkv-k és az 
oktatási intézmények között; úgy véli, hogy mérlegelni kell a gyakornoki pozíciók és 
gyakorlati képzések pénzügyi támogatásának elősegítését a kkv-ágazatban;

27. hangsúlyozza az ingyenes és intelligensen szabályozott internet fontosságát az új 
vállalkozók és a munkahelyteremtők számára; az új internetes üzleti modellek 
tekintetében alapvető fontosságúnak tartja az internetfelhasználóknak a rendszerbe vetett 
bizalmát, és abbéli meggyőződésüket, hogy a rendszer integritása nem fog csorbulni;

28. rámutat, hogy az Európai Unióban nincs elég, a kutatásra és a fejlesztére szakosodott 
innovatív cég, és az innovációs készségek és a digitális jártasság súlyos hiánya azt jelenti, 
hogy a kkv-k nem tudnak átvenni innovatív, intelligens üzleti modelleket és új 
technológiákat;

29. hangsúlyozza, hogy a tagállamokban napjainkban jellemző munkaerő-piaci tendenciákat 
befolyásolják az adott ország strukturális problémái, és ezért az európai szintű 
kezdeményezéseknek figyelembe kellene venniük a nemzeti sajátosságokat;

30. felszólítja a Bizottságot a „gondolkozz előbb kicsiben” elv betartására, és hogy a 
foglalkoztatási jogszabályok kidolgozásakor vegye figyelembe a kkv-k igényeit;

31. tekintettel a növekvő munkanélküliségre, felszólítja a tagállamokat a foglalkoztatási 
hivatalokban dolgozó alkalmazottak számának növelésére, hogy foglalkozni tudjanak az 
egyre több munkakeresővel; úgy véli, hogy a foglalkoztatási hivatalok nagyobb szerepet 
játszhatnak, mint az egész életpályát végigkísérő szolgáltatók, amelyek a következő 
területeken nyújtanak szolgáltatást: készségfelmérés, profil meghatározása és képzés 
nyújtása, egyéni pályaorientáció és ügyféltanácsadás (munkavállalók és munkáltatók 
számára egyaránt); 

32. felszólítja a Bizottságot, hogy – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 152. 
cikkével összhangban – fokozza a munkáltatók és a munkavállalók szerepének 
előmozdítását minden ipari ágazatban, szerte Európában, önállóságuk tiszteletben tartása 
mellett;

33. véleménye szerint az új készségek és munkahelyek menetrendjét az EU kutatási 
keretprogramjával együtt kell mérlegelni, valamint a kettő közötti szinergiák növekedést 
és munkahelyeket teremthetnek;

34. az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 155. cikkével összhangban 
támogatja a munkáltatók és a munkavállalók közötti párbeszédet, és ösztönzi, hogy 
szerződéses viszonyba lépjenek egymással, például megállapodásokat kössenek; javasolja, 
hogy az európai szinten létrejött megállapodások végrehajtásakor a munkáltatók és a 
munkavállalók minden ipari ágazatban alkalmazzák az EUMSZ 155. cikkének (2) 
bekezdésében az EUMSZ 153. cikkének hatálya alá tartozó kérdésekre vonatkozóan 
megállapított eljárást;

35. hangsúlyozza a közszolgáltatókat, az oktatást és képzést nyújtó intézményeket, valamint a 
munkáltatókat tömörítő regionális és helyi társulások jelentőségét, mivel ezek regionális 
és helyi szinten csökkentik a munkanélküliséget;
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