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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza az Európai Unió társadalmi-gazdasági és területi kohéziójának fontosságát 
az EU ifjúsági stratégiája célkitűzéseinek teljesítése szempontjából, nevezetesen: több 
esély és az esélyegyenlőség megteremtése valamennyi fiatal számára, a társadalmi 
befogadás és szolidaritás előmozdítása valamennyi fiatal számára, a szegénység 
kockázatának csökkentése és a foglalkoztatottak arányának növelése a folyamatos 
adósságcsökkentő intézkedések, a növekvő fiatalkori munkanélküliség és az oktatás és 
képzés színvonalában tapasztalható különbségek közepette;

2. kiemeli a feltételekhez nem kötött, minőségi munkahelyek megteremtésének fontosságát, 
ahol a fiatalok kollektív szerződésben rögzített teljes körű munkavállalói jogokkal 
rendelkeznek;

3. úgy véli, hogy a korai beavatkozás a generációkon át húzódó problémák tüneti kezelésétől 
a kockázatok korai azonosítása és kezelése felé történő elmozdulást tükrözi;

4. javaslata szerint az előrelépés leghatékonyabb útja egy olyan keretrendszer kidolgozása, 
amely az eredményeket egyértelműen az ENSZ gyermekjogi egyezményének 
végrehajtásában történt előrelépésekhez köti, támogatva ezzel azt a véleményt, hogy az 
ifjúsági politikának megalapozottnak és mérhetőnek kell lennie;

5. megjegyzi, hogy a városok és régiók szintje a legalkalmasabb kormányzati szint a helyi 
munkaerőpiacok értékeléséhez és a fiatalokat célzó programok kialakításához, valamint 
hangsúlyozza a fiatalok helyi közösségekben betöltött szerepének fontosságát;

6. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozgósítsák az összes – különösen a 
strukturális alapok keretében – rendelkezésre álló forrást egy olyan nagyszabású program 
kialakításához, amely ösztönözné a munkahelyteremtésbe történő beruházásokat a 
fiatalkori munkanélküliség elfogadhatatlanul nagy arányának leküzdése érdekében;

7. javasolja az ifjúsági garancia megfelelő finanszírozását az Európai Szociális Alap jobb 
felhasználásán keresztül.


