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JAVASLATOK

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

1. Aggodalommal tölti el a fiatalok munkanélküliségének elfogadhatatlan szintje és 
különösen az Európai Unió egyes régiói és tagállamai között e téren tapasztalható jelentős 
eltérések, amelyek 10%-nál kisebb és 60%-nál nagyobb értékek között mozognak; szintén 
aggasztja az oktatásban, képzésben nem részesített vagy munkahellyel nem rendelkező 
fiatalok számára (14 millió, 15 és 30 év közötti életkorú fiatal nem folytat tanulmányokat, 
nem dolgozik, és nem vesz részt képzésben - NEET), valamint az a tény, hogy a fiatalok 
egy további jelentős hányadának foglalkoztatása bizonytalan, annak ellenére, hogy van 
munkája; úgy véli, hogy e két jelenség együttesen magát az európai projektet 
veszélyezteti, mivel fenyegetést jelent az élet minősége és a munkakörülmények 
vonatkozásában egységes Európa gazdasági fejlődésére és fenntarthatóságára, jövőbeli 
növekedési potenciáljára, valamint az EU-nak az EUMSZ 174. cikkében meghatározott 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziójára; úgy véli továbbá, hogy ez hatékony, uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szintű intézkedéseket tesz szükségessé, így a városok és 
vidéki térségek vonatkozásában is, különös tekintettel az Unió előtt álló jelenlegi 
nehézségekre és kihívásokra, valamint arra a tényre, hogy az EU-nak soha nem volt 
ennyire szüksége az erős és innovatív fiatalságra;

2. úgy véli, hogy az Unióban a foglalkoztatás tekintetében – a társadalmi-gazdasági 
jellegzetességük miatt – a fiatalok alkotják az egyik leginkább kiszolgáltatott csoportot, 
különösen a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság idején, tekintettel nagy munkaerő-
piaci létszámuk fontosságára és arra, hogy ők kerülnek szembe a legsúlyosabb 
foglalkoztatási problémákkal; úgy véli, hogy az európai kohéziós politika azáltal, hogy 
fokozza és kiegészíti a gazdasági tevékenység fellendítésére, illetve az Unió-szerte a 
foglalkoztatás támogatására irányuló tagállami erőfeszítéseket, olyan alapvető eszköz, 
amelynek segítségével az Unió segíthet a jelenlegi helyzet megoldásában, mivel 
iránymutatást ad a szükséges strukturális reformok végrehajtásához, illetve alakítja azokat, 
a beruházásokat a kiemelt intézkedésekre összpontosítja a beruházás egy régió vagy 
tagállam társadalmi-gazdasági helyzetére gyakorolt hatásának maximalizálása érdekében, 
ösztönzi a gazdaságot és segít az új munkahelyek létrehozásában a fiatalok számára; ezért 
felhívja a tagállamokat, hogy teljes mértékben és összehangolt módon használják ki a 
rendelkezésre álló uniós finanszírozást (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap, EMVA és az 
ETHA), lehetővé téve a fiatalok számára a saját javukra történő aktív gazdasági és a 
társadalmi szerepvállalást, ugyanakkor – egyebek mellett – egy Európa egészére kiterjedő 
üzleti inkubátorprojekt révén támogatva a fiatal vállalkozókat, felkínálva számukra azt a 
lehetőséget, hogy vállalkozásaikat védett környezetben indítsák el; tovább azt javasolja, 
hogy hozzanak létre megfelelő feltételeket a kockázati tőke számára, valamint 
hangsúlyozza, hogy az EU egészében figyelembe kell venni a regionális sajátosságokat, 
mivel ezeken múlhat a fiatalok kezdeményezéseinek sikere vagy bukása, különösen a 
leginkább hátrányos helyzetben lévő és a legkülső régiókban, ahol a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió biztosításához beruházásra van szükség; 
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3. hangsúlyozza, hogy az Európát sújtó gazdasági válságon túl egyebek mellett strukturális 
problémák is vannak, amelyek a javításra szoruló oktatási és foglalkoztatási 
szakpolitikákból erednek; úgy véli, hogy vonzóbb, és jobb regionális beilleszkedést 
eredményező oktatási stratégiákra van szükség, valamint a tapasztalatok és a bevált 
gyakorlatok régiók és tagállamok közötti cseréjére szolgáló platformok hálózatainak 
kialakítására, amelyek figyelembe veszik a helyzetek sokféleségét és lehetővé teszik a 
rugalmasságot összhangban az egyes régiók egyedi szükségleteivel és jellegzetességeivel, 
kiemelt területeket határoznak meg az egyes régiók fejlesztése érdekében és előmozdítják 
az aktív életbe való átmenetet biztosító (az iskola és a munka közötti erős kapcsolatokkal, 
különösen kettős oktatási rendszerek vagy a tanulmányok ideje alatt a tantárgyakhoz 
kapcsolódó gyakornoki képzések révén) hatékonyabb stratégiák alkalmazását és a 
biztonságosabb szakmai pályafutások létrehozását; rámutat a gazdasági válságnak a 
fiatalok helyzetére gyakorolt aggasztó hatásaira; felhívja a tagállamokat, hogy a fontos 
területeken, például az oktatás, a kutatás és az innováció területén kerüljék a jelentős 
megszorításokat, mivel a gazdasági és pénzügyi válság más kedvezőtlen hatásaival együtt 
ezek komolyan akadályozzák a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelmet és gátolják a 
fiatalokat középpontba állító jövőbeli beruházási stratégiák megvalósulását;

4. úgy véli, hogy ha azt vesszük alapul, hogy a munkaerőpiacon számos különböző 
gazdasági ágazatban kerül sor munkahelyek felszámolására és munkahelyteremtésre, 
valamint hogy minden évben az álláshelyek 15%-a megszűnik és ugyanennyi álláshely 
keletkezik, a valóban hatékony foglalkoztatáspolitika részeként globális, a változásoknak 
elébe menő szemléletre van szükség; úgy véli, hogy olyan képesítési szakpolitikákra van 
szükség, amelyek ténylegesen képesek ösztönözni az élethosszig való képzéssel 
kapcsolatos erőfeszítéseket a minőségi átképzés elősegítése és a készségeknek a vállalatok 
és a gazdaság szükségleteihez való teljes körű hozzáigazítása révén az Unió valamennyi 
régiójában; ebben az összefüggésben hangsúlyozza az oktatás és a munkaerőpiac közti 
szakadék megszüntetésének fontosságát, az oktatás által biztosított képességek és a 
jelenleg kínált álláshelyekhez szükséges ismeretek közötti eltérést, valamint az éppen új 
lehetőségeket kereső munkanélküliek védelmére és támogatására irányuló intézkedések 
végrehajtásának fontosságát; véleménye szerint az intézkedéseknek szorosan 
kapcsolódniuk kell egymáshoz, hogy ily módon segítsék elő a termelékenység 
fellendítését, valamint a magán- és állami beruházások előmozdítását a magas növekedési 
potenciállal rendelkező ágazatokban, valamint hogy megakadályozzák a további 
munkaerőhiányt az olyan ágazatokban, amelyek már most is ezzel a problémával 
küzdenek;

5. ösztönzi a tagállamokat és a regionális és helyi hatóságokat, hogy növeljék az 
oktatáspolitikák és foglalkoztatáspolitikák hatékonyságát, melyeknek három pilléren kell 
nyugodniuk:

– előretekintő megközelítés, a munkaerőpiac változásainak jobb előrejelzése érdekében, 
valamint azért, hogy e szakpolitikák jobban igazodjanak az oktatáshoz és képzéshez,

– valamennyi állami és magánszektorbeli szereplő, nevezetesen tanárok, szülők, diákok, 
vállalatok, iskolák és ifjúsági szervezetek, köztük a nem kormányzati szervezetek 
nagyobb mértékű bevonása,
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– olyan regionális megközelítés, amely gondoskodik a problémák jobb azonosítását 
célzó mechanizmusokról, biztosítja a döntéshozatal nagyobb hatékonyságát, és az 
érintettekkel való együttműködésben láthatóbbá teszi a képesítés terén felmerülő 
szükségleteket;

úgy véli, hogy a munkahelyek azonosításának lehetővé tétele érdekében figyelembe kell 
venni a helyi szükségleteket és területi sajátosságokat, különösen az innovatív 
ágazatokban, így a környezetvédelmi szegmensekben és a szociális vállalkozás terén, az 
integrált területfejlesztési stratégiák keretében;

6. az európai alapok, nevezetesen a kohéziós politikai eszközök, különösen az ESZA és az 
ERFA, együttes alkalmazására szólít fel a növekedést és a munkahelyek létrehozását célzó 
beruházások ösztönzése és a szóban forgó, aggasztó helyzet sürgős megoldása céljából; 
rámutat, hogy a kkv-k jelentik az európai gazdaság motorját, a foglalkoztatás alapját, és 
főszerepet játszanak a válság felszámolásában; úgy véli ezért, hogy javítani kell a 
finanszírozáshoz való hozzáférésüket és azt a vállalkozási környezetet, amelyben 
tevékenykednek; szorgalmazza, hogy az Európai Beruházási Bank eszközöljön a 
fiatalokat célzó munkahelyteremtésre irányuló beruházásokat, számolva a járulékos 
előnyökkel, feltéve, hogy elsősorban a kkv-k számára nyújt kölcsönöket; kéri, hogy 
fordítsanak különös figyelmet mindazon régiókra, amelyekben a legmagasabb a fiatalok 
munkanélküliségének aránya, és hangsúlyozza, hogy az európai strukturális és beruházási 
alapok segíthetik a vállalatokat, különösen a kkv-kat abban, hogy fiatalokat vegyenek fel, 
valamint a fiatalokat sújtó munkanélküliség felszámolásában, továbbá kéri a 
munkaerőpiac, az oktatás és képzés terén szükséges azon intézkedések meghozatalát, 
amelyek támogatják a munkavállalók helyi munkaerőpiac felé fordulását miközben új 
képesítéseket és álláshelyeket szereznek (ezek közé tartoznak többek között a zöld 
munkahelyek, a demográfiai tendenciák miatt szükségessé vált munkahelyek, az új 
technológiák és a vidéki területek foglalkoztatási diverzifikációja); felkéri a tagállamokat, 
valamint a helyi és regionális hatóságokat, hogy alakítsanak ki képzési és foglalkoztatási 
elemeket is magukban foglaló integrált területfejlesztési stratégiákat, kezdve a korai 
iskolaelhagyást megelőző intézkedésekkel, valamint hogy alakítsanak ki 
életpályamodelleket a fiatalok számára;

7. üdvözli a Bizottságnak a fiatalokat sújtó munkanélküliség felszámolására irányuló 
intézkedéseit, amelyeknek – együtt az EU ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésével és 
különösen az ifjúsági garanciával, valamint összhangban az EU 2020 stratégiával – olyan 
megoldásokat kellene szorgalmazniuk, amelyek ösztönzik a méltányos, minőségi és 
fenntartható álláshelyek létrehozását és a fiatalok esélyegyenlőségének megteremtését, 
előmozdítva a társadalmi befogadást, csökkentve az álláshelyek bizonytalanságát és a 
szegénység kockázatát, méltóságérzetet és a független élet lehetőségét adva a fiataloknak, 
valamint fellépve az agyelszívás ellen; – úgy véli, hogy ezeknek az intézkedéseknek 
ösztönözniük és erősíteniük kell a meglévő mobilitási programokat is és a készségek és 
képesítések Unión belüli jobb elismerését, valamint elő kell mozdítaniuk a fokozottabb, 
határokon átnyúló és régióközi együttműködést, korlátozva ugyanakkor a jelenlegi 
adminisztratív akadályokat és felszámolva a tanulószerződéses gyakorlati képzések, 
szakmai gyakorlatok és gyakornoki programok előtt álló jelenlegi akadályokat az 
álláshely kínálat és kereslet földrajzi eloszlásában mutatkozó egyenlőtlenségek elleni 
hatékonyabb, a gazdasági, társadalmi és területi kohézión nagyobb mértékben alapuló, 
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gazdasági és monetáris unió jövőjére vonatkozó ütemterv keretében való fellépés 
érdekében; felszólítja a tagállamokat és a regionális és helyi hatóságokat, hogy 
haladéktalanul hajtsák végre az ifjúsági garancia keretében kidolgozott intézkedéseket, és 
segítsék elő a fiatalok munkanélküliségének és a NEET csoportba tartozók számának 
csökkentése tekintetében kedvező tendenciákat eredményező, sikeres modellek cseréjét; 
megjegyzi ugyanakkor, hogy a fiatalokat sújtó munkanélküliség elleni küzdelem 
finanszírozása nem megfelelő, és hangsúlyozza, hogy a fiatalok foglalkoztatását célzó 
2014–2020 közötti időszakra szóló uniós kezdeményezés 6 milliárd EUR összegű 
finanszírozására irányuló javaslat messze nem elegendő a fiatalok helyzetére gyakorolt 
jelentős hatás eléréséhez.
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