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Jelentés A8-0222/2015 

Martina Dlabajová 

A 21. század versenyképes uniós munkaerıpiacának létrehozása 

2014/2235(INI) 

Az A8-0222/2015. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe lépı 

alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) 

bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a 21. század versenyképes uniós 

munkaerıpiacának létrehozásáról: a készségekkel kapcsolatos szakpolitikák fejlesztése 

és minıségi, jogokon alapuló munkahelyek létrehozása a válságból való kilábalás egyik 

módjaként 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre, 

– tekintettel az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív 

programokra folyósított kezdeti elıfinanszírozási összeg növelése tekintetében való 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra
1
, 

– tekintettel az ifjúsági foglalkoztatásról szóló, 2014. július 17-i állásfoglalására
2
, 

– tekintettel „A szabad mozgáshoz való alapvetı jog tiszteletben tartása az Unióban” 

címő 2014. január 15-i állásfoglalására, 

– tekintettel az Európai Tanács 2014. június 26–27-i következtetéseinek egyik 

prioritására, amely annak elısegítése, hogy mindenki fejleszthesse készségeit, 

kibontakoztathassa tehetségét és javíthassa esélyeit, a modern gazdaság követelte 

készségek megszerzését és az egész életen át tartó tanulást támogatva, 

– tekintettel a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésérıl és a munkaerıpiacok további integrációjáról 

szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2014. január 17-i bizottsági 

javaslatra,  

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2015)0110. 
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0010. 
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– tekintettel a nem formális és informális tanulás útján szerzett tanulási eredmények 

validációjáról szóló, 2012. december 20-i tanácsi ajánlásra (2012/C 398/01), 

– tekintettel az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 

2006. december 18-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási 

Bizottság véleményére (A8-0000/2015), 

A. mivel tagállamonként jelentıs eltérések mutatkoznak azon foglalkozások és üres 

álláshelyek terén, amelyek a szakképzett munkaerı hiányában nem tölthetık be; 

B. mivel a különösen a tartós munkanélküliség magas szintje aggasztó: hozzávetılegesen 

12,4 millió ember egy évnél, 6 millió pedig két évnél hosszabb ideje munkanélküli; 

mivel a tartós munkanélküliség fenyegeti az egyének jövıjét, valamint szociális 

piacgazdaságunk fenntarthatóságát és strukturális problémává válik; 

C. mivel a megszorítások és a munkaügyi reformok hátráltatják a munkahelyteremtést és 

gyengítik a munka minıségét; mivel a munkavállalók és munkaadók számára alapvetı 

biztonságot nyújtó munkaerıpiac hozzájárul az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és 

szegénység, illetve társadalmi kirekesztés elleni célkitőzéseinek eléréséhez; 

D. mivel 2012-ben három európai munkavállalóból egy olyan munkát végzett, amelyben 

túl- vagy alulképzett volt
1
; és mivel 2012-es adatok szerint a fiatal munkavállalók 

általában nagyobb valószínőséggel hivatalosan túlképzettek, miközben az idısebb 

munkavállalóknál nagyobb valószínőséggel végeznek képzettségüknek kevésbé 

megfelelı munkát; 

E. mivel a válság aránytalan mértékben sújtotta a fiatalokat, akik a szegénység 

kockázatának leginkább kitett csoporttá váltak; 

A gazdasági válság és annak utóhatásai 

1. sajnálja, hogy az európai gazdasági válság nyomán megnövekedett szegénység és 

munkanélküliség, valamint a fokozódó egyenlıtlenség súlyosan érinti a polgárokat; 

megjegyzi, hogy számos tagállam jelentıs munkanélküliséggel (az EU-28 átlaga: 9,9%) 

küzd; aggodalmát fejezi ki továbbá azért, hogy az ifjúsági munkanélküliségi ráta 

általában véve sokkal magasabb (az EU-28 átlaga: 21,4%), mint a népesség többi 

részében; 

2. rámutat arra, hogy a 2008-as pénzügyi válság, a megszorító intézkedések és a 

rákövetkezı recesszió utóhatásaként jelentıs nehézségek merültek fel az európai 

munkaerı területén; megjegyzi, hogy ezek a rossz politikai választások az oktatásra és a 

szociális szolgáltatásokra fordított állami kiadások csökkentéséhez vezettek, és a 

munkahelyvédelmet gyengítı intézkedések általánossá váltak; 

                                                 
1 Európai Bizottság (2013): Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában 
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3. hangsúlyozza, hogy a válsághelyzetben lévı országokban a közkiadások csökkentésére 

irányuló válságintézkedésekrıl már kiderült, hogy az oktatással, a 

munkahelyteremtéssel és a segítségnyújtási támogatással kapcsolatos 

költségcsökkentések közvetlen káros hatást gyakorolnak különösen az ifjúságra, 

sajnálja, hogy a fiatalokat érintı szakpolitikák az érintettek és a képviselık bevonása 

nélkül kerültek kidolgozásra; 

4. úgy véli, hogy az ambiciózus gazdaság-és szociálpolitika, az intelligens és fenntartható 

munkaerı-piaci reformok, a stabil közszolgáltatások, a célzott beruházások, valamint a 

hosszú távú és fenntartható finanszírozáshoz való nagyobb hozzáférhetıség 

elengedhetetlenek egy tisztességesebb, fenntarthatóbb és befogadóbb társadalom 

kialakítása, valamint olyan minıségi, jogokon alapuló munkahelyek létrehozása 

érdekében, amelyek biztosítják a munkavállalók számára a megélhetéshez szükséges 

jövedelmet és javítják a társadalmi befogadást; továbbá hangsúlyozza, hogy 

fenntartható, az elszegényedés veszélyével szemben ellenálló és szilárd szociális jóléti 

rendszerekre van szükség; 

Uniós munkaerı-piaci helyzet 

5. megjegyzi, hogy Európában 24 millióra rúg a munkanélküliek száma, amely magában 

foglal 7,5 millió, nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülı fiatalt 

(NEET-fiatalok), ugyanakkor 2 millió betöltendı álláshely van; hangsúlyozza, hogy a 

strukturális munkaerıhiány jelentette kihívás kezelése önmagában nem fogja megoldani 

a nagyléptékő munkanélküliség strukturális problémáját Európában; 

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Unióban még mindig viszonylag magasak 

a munkanélküliségi ráták (az EU-28 2015. márciusi átlaga: 9,9%), és csak néhány 

tagállamban csökkentek számottevıen, és arra is felhívja a figyelmet, hogy az egyes 

tagállamok között jelentıs különbségek vannak: a munkanélküliek aránya 

Németországban és Ausztriában a legalacsonyabb (5% körül), Görögországban és 

Spanyolországban pedig a legmagasabb (26%, illetve 23%
1
); hangsúlyozza, hogy a 

növekvı különbségek a tagállamok munkaerıpiacain és azok között potenciálisan 

gyengíthetik az EU-ban a szolidaritást; 

7. felhívja a figyelmet arra, hogy a nık átlagos foglalkoztatási rátája az EU-ban több mint 

10 százalékponttal alacsonyabb a férfiakénál, és hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 

stratégiában meghatározott 75%-os foglalkoztatási célkitőzés elérése annak függvénye, 

hogy sikerül-e a nık foglalkoztatási arányát növelni olyan szakpolitikák segítségével, 

amelyek különösen a munkahelyi és az otthoni feladatok összeegyeztetésére irányulnak; 

8. megjegyzi, hogy az ifjúsági munkanélküliség terén jelentıs eltérések vannak az EU-

ban, néhány tagállamban a 16–25 éves korosztályban a munkanélküliségi ráta 

meghaladja az 50%-ot; hangsúlyozza, hogy a munkanélküliség magas szintje, azon 

túlmenıen, hogy egy egész generációt sújt, veszélyezteti a generációk közötti 

egyensúlyt is; 

                                                 
1 Európai Bizottság (2015): Foglalkoztatási és szociális helyzet az EU-ban, negyedéves áttekintés, 2015. március 
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9. hangsúlyozza, hogy a fiatalok egyre komolyabb nehézségekkel szembesülnek az 

oktatásból a munkába való átmenet során, ezért általában nagyobb eséllyel kerülnek 

kizsákmányoló munkakörülmények közé, illetve alkalmazzák ıket alacsony minıségő 

vagy bizonytalan állásokban; hangsúlyozza továbbá, hogy a foglalkoztathatósággal 

kapcsolatos jelenlegi retorika láthatólag abba az irányba tolja a fiatalokat, hogy bármi 

áron vagy bármilyen feltételekkel elfogadjanak egy munkát anélkül, hogy jogaikkal 

tisztában lennének; 

10. kiemeli, hogy az  átlagos uniós foglalkoztatási rátához képest még mindig 26%-os 

különbség van a fogyatékossággal élık foglalkoztatási rátája tekintetében, és a 

fogyatékossággal élık foglalkoztatási rátája nem haladja meg az 50%-ot; 

11.  hangsúlyozza, hogy a szakképzett munkaerı, az innovációs képesség, a demokratikus 

folyamatokban való aktív polgári részvétel, a vásárlóerı növelése, valamint a stabil 

társadalmi-gazdasági és politikai környezet elengedhetetlen tényezık a jó beruházási 

környezet kialakítása szempontjából; 

12. rámutat a tartós munkanélküliség magas szintjére, és figyelmeztet az azonnali fellépés 

fontosságára, tekintettel a jelenség rezilienciájára;  

13. megjegyzi, hogy az európai munkaerıpiacon több jelentıs kihívás is érezteti a hatását, 

így egyebek mellett a munkakészségek széles skálája iránti igény szerkezetében 

bekövetkezı változások, a gyors technológiai változás és fejlıdés, vagy éppen a 

társadalom elöregedése, amely megköveteli a munkaerı-piaci politikák és a biztonságot 

nyújtó szociális biztonsági rendszerek kiigazítását; felszólítja az EU-t és a tagállamokat 

a gondozási feladatok munkaerıre kifejtett hatásának kezelésére mind a gondozói 

feladatokat ellátók munkakörülményei, készségfejlesztése és az egész életen át tartó 

tanulási lehetıségeik, mind annak szükségessége tekintetében, hogy a gondozói 

feladatokat ellátók munkahelyét és munkakörülményeit átalakítsák; 

14. rávilágít arra, hogy az egyes tagállamokban és régiókban tapasztalható jelentıs arányú 

munkanélküliség pusztító hatással van a társadalmi és regionális kohézióra;  

15. aggodalommal állapítja meg az alulfoglalkoztatottság, a nem önkéntesen vállalt részidıs 

és ideiglenes foglalkoztatás, a színlelt önfoglalkoztatás és a bizonytalan munkakörök 

állandósulását; rámutat, hogy a 2014-ben létrehozott munkahelyek 50%-a ideiglenes 

pozíció volt; megjegyzi, hogy néhány tagállamban a fiatalok többsége ideiglenes 

pozícióban dolgozik; hangsúlyozza, hogy mind a munkaerıpiacra való belépés, mind a 

rendszeres és színvonalas munka vállalása a fiatalok számára nagyobb kihívássá vált, 

ami még nagyobb szakadékot képez a fiatalok és az idısek között; 

16. megjegyzi, hogy a Bizottság szerint a szegénységben élı munkavállalók problémája 

még mindig fennáll, és az összes munkakeresı 50%-a esetében a foglalkoztatás nem 

elegendı a szegénységbıl való kilábalásukhoz; elítéli a kívülmaradási záradék 

tagállamok általi széles körő használatát a maximális munkaidı megállapítására, 

valamint a munkaintenzitás számos munkavállalót érintı emelkedését;  

17. felhívja a figyelmet a munkaerı-kizsákmányolásra, amely az Európai Unióban a 

munkahelyek minıségének romlását elıidézı tényezık egyike; felszólítja a Bizottságot 
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és a tagállamokat, hogy erısítsék meg a munkahelyi jogokat, a társadalmi párbeszédet 

és a kollektív tárgyalásokat szolgáló intézményeket, valamint javítsák a minimális 

foglalkoztatási feltételeket és minimálbérnormákat;  

Inkluzív uniós munkaerıpiac kialakításának elımozdítása 

18. úgy véli, hogy az inkluzív uniós munkaerıpiac kialakításához mélyreható reformokra 

van szükség, amelyek jótékonyan hatnak a befogadásra, növelik a biztonságot, az 

önkéntes mobilitást és a magas minıségi munkaerı-piaci részvételt; ösztönzi a 

tagállamokat, hogy építsenek ki biztonsági hálót a technológiai fejlıdés 

munkavállalókat érintı hatásainak kezelésére, biztosítva, hogy a munkavállalók a 

munkával töltött életszakaszuk során és az átmeneti idıszakokban megfelelı 

jövedelemhez jussanak, és megfelelı képzésben részesüljenek; 

19. hangsúlyozza a személyes és szakmai fejlıdés, valamint a továbbképzésben és 

posztgraduális szakoktatásban való részvétel lehetıségének fontosságát; e tekintetben 

emlékeztet arra, hogy beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy az emberek 

életük bármely szakaszában stimuláló tanulási élményeket szerezhessenek, és ösztönzi 

az egész életen át tartó tanulást a társadalmi befogadás, az aktív polgári szerepvállalás 

és az önfenntartó-képesség növelése érdekében; emellett arra is felhívja a figyelmet, 

hogy az erre irányuló intézkedésekkel egyidejőleg a nyugdíj- és a szociális jóléti 

rendszereket is meg kell reformálni, úgy, hogy a munkahelyen és a munkahelyen kívül 

is támogassák az embereket, illetve ösztönözzék a továbbképzést, s eközben továbbra is 

támogassák a rászorulókat; 

20. emlékeztet az egyenlı munkáért egyenlı bérezés elvén alapuló inkluzív munkaerıpiac 

melletti elkötelezettséget kifejezı, igazságos, jogokon alapuló munkavállalói mobilitás 

fontosságára, továbbá emlékeztet, hogy csökkenteni kell a korlátozó adminisztratív és 

nyelvi akadályokat; sürgeti az Unió-szerte elérhetı EURES foglalkoztatási portál minél 

szélesebb körben való megismertetését és továbbfejlesztését, valamint az állami 

foglalkoztatási szolgálatok közti együttmőködés megerısítését; hangsúlyozza annak 

szükségességét, hogy a származási vagy más országban szerzett formális, nem formális 

és informális képesítéseket nagyobb mértékben ismerjék el az Unió országaiban; 

21. megismételi, hogy Európában fel kell szabadítani a nıkben rejlı jelentıs gazdasági 

potenciált, továbbá megfelelı körülményeket kell teremteni annak érdekében, hogy a 

nık elırehaladhassanak életpályájukon és magasabb pozíciókra törhessenek a 

vállalatoknál, vagy hogy saját üzleti vállalkozást indíthassanak; hangsúlyozza, hogy át 

kell hidalni a nık iskolai végzettsége, illetve munkaerı-piaci részvételük és helyzetük 

közötti szakadékot; emlékeztet a nemek közötti egyenlıség fontosságára, ideértve a 

nemek közötti bérszakadék felszámolását és a nık foglalkoztatási arányának emelését, 

valamint a munka és a magánélet közötti egyensúlyra irányuló politikák megerısítését 

az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és szegénység, illetve társadalmi kirekesztés 

elleni célkitőzéseinek megvalósítása részeként; 

22. üdvözli az „Az elsı EURES-állásod” elnevezéső, kísérleti foglalkoztatási mobilitási 

program keretében elért pozitív eredményeket, amely program képes ténylegesen 

megszólítani a fiatalokat, valamint személyre szabott szolgáltatásokat kialakítani mind 
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az álláskeresık, mind a munkáltatók számára; hangsúlyozza „Az elsı EURES-állásod” 

program és az EURES közötti pozitív átgyőrőzı hatásokat; 

23. úgy véli, hogy a munkaszervezés hatékonyabb és kölcsönösen elınyös formái felé 

mutató koherens és átfogó stratégia a munkavállalói tudáspotenciál teljes kiaknázása és 

munkájuk minıségének növelése révén segíteni fogja a munkaerı-piaci ellenálló-

képességet; rámutat, hogy a munkaszervezés nagyobb mértékő részvételen alapuló és 

nagyobb társadalmi szerepvállalásra ösztönzı formáit lehetne kialakítani az 

alkalmazottak innovációban való részvételének megerısítése, a munkavállalók 

részvételének és a készséghasználat fejlesztésének támogatása, és ezáltal a 

vállalkozások teljesítményének fokozása céljából; 

A jövıbeli készségigények elırejelzése 

24. hangsúlyozza, hogy a munkaerıpiac elıre jelzett változásai miatt a mai fiatalság 

oktatásába és a képzésébe való beruházásokra van szükség; hangsúlyozza, hogy a 

készségekkel kapcsolatos szakpolitikáknak nem csak a munkaerı-piaci igények 

kielégítését kell célozniuk, hanem fel kell vértezniük az egyént a szükséges 

transzverzális kompetenciákkal, hogy aktív és felelıs polgárrá váljon; felhívja az 

Európai Bizottságot és a tagállamokat annak tiszteletben tartására, hogy az oktatás és a 

képzés nem csupán munkaerı-piaci eszköz, és nem is az a célja, hogy kiképezze a jövı 

munkavállalóit, hanem elsısorban alapvetı jog, és önmagában is valódi értéket 

képvisel; 

25. úgy véli, hogy a jövıbeli készségigények elırejelzéséhez a munkaerı-piaci szereplıket, 

köztük a szociális partnereket adott esetben szorosan be lehet vonni a szakképzési 

programok végrehajtásába; 

A mindenki számára biztosítandó folyamatos inkluzív oktatás és képzés jelentısége  

26. emlékeztet arra, hogy az oktatáshoz való jog alapvetı jog, és hangsúlyozza, hogy a 

szakmai elımenetelt, valamint az egész életen át tartó tanulást illetıen egyéni 

megközelítésre kell törekedni a személyes karrier során; úgy véli, hogy az egyéni 

igényekre szóló és az egyéni készségek értékelését és bıvítését középpontba helyezı 

útmutatásnak és tanácsadásnak az oktatási és a készségekre vonatkozó politikák 

alapvetı részét kell képeznie már korai szakasztól kezdve mindenki oktatása során; 

27. úgy véli, hogy a képzési és átképzési programokat elsısorban az érintett személyekkel, 

továbbá a szociális partnerekkel, valamint a diákokat és a munkanélkülieket képviselı 

szervezetekkel szoros együttmőködésben, a munkavállalók új készségeinek a 

munkaerı-piaci követelmények felé való orientálására tekintettel kell kidolgozni és 

végrehajtani; 

28. kiemeli és hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak erısítenie kell az ifjúsági garanciára 

vonatkozó nemzeti végrehajtási tervek nyomon követését és tényleges helyszíni 

megvalósításukat; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki világos és egyértelmő 

országspecifikus ajánlásokat a tagállamok részére, tekintettel az ifjúsági garancia 

végrehajtására és a foglalkoztatás minıségére; 
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29. kiemeli és osztja az Európai Számvevıszék „Munkanélküli fiatalok Európában: az 

uniós ifjúsági garancia elıtt álló akadályok” címő jelentésében kifejezett aggályait, 

nevezetesen a rendszer összfinanszírozásának elegendıségével, a „színvonalas 

állásajánlat” definíciójával és azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság hogyan követi 

nyomon és jelenti be az eredményeket; 

30. emlékeztet arra, hogy rendkívül fontos személyre szabott útmutatást és tanácsadást 

nyújtani az álláskeresıknek, a diákoknak és a munkavállalóknak az álláskeresésrıl és a 

további oktatási és képzési lehetıségekrıl, valamint gondoskodni arról, hogy 

készségeiket és kompetenciáikat elismerjék, figyelembe vegyék és érvényesítsék a 

formális, nem formális és informális tanulással megszerzett készségeket és 

kompetenciákat tükrözı „kompetencia-útlevelek” útján; 

31. hangsúlyozza, hogy az oktatáshoz és képzéshez való jog különösen fontos a tartósan 

munkanélküli személyek számára; rámutat, hogy a tartósan munkanélküli személyek 

javára leginkább a sajátos igényeiket megcélzó, jogokon alapuló megközelítés, nem 

pedig a típusintézkedések válnak; hangsúlyozza, hogy a tartósan munkanélküli 

személyeknek tisztában kell lenniük a képzéshez való jogukkal, hogy az ıket megcélzó 

intézkedéseknek figyelembe kell venniük az egyéni választásokat és igényeket, a 

felvételi lehetıségeket, és azt, hogy a képzésnek elérhetı árúnak, méltányosnak és 

tényleges igényeiket kielégítınek kell lennie; emlékeztet arra, hogy amennyiben ezek a 

feltételek teljesülnek, a tartósan munkanélküli személyek készségeik fejlesztése révén 

képesek lesznek munka- és életkörülményeik javítására; 

32. hangsúlyozza az ifjúsági garanciát mint a fiatalok számára az iskolából a munka 

világába való átmenetet és szakmai gyakorlatok, tanulószerzıdéses gyakorlati képzések 

vagy további oktatás révén a magas színvonalú munka megtalálását elısegítı eszköz 

jelentıségét; felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogó, az állásajánlatok 

minıségére összpontosító ellenırzési rendszert az ifjúsági garancia végrehajtására; 

33. hangsúlyozza, hogy alapvetı fontosságú egyrészt az oktatásban és a képzésben, 

valamint az ezekhez való hozzáférésben az esélyegyenlıség biztosítása – különösen a 

hátrányos helyzető csoportok számára –, másrészt hatékony támogatás nyújtása a 

társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben és a munkához jutás megkönnyítésében; 

Az oktatás és a foglalkoztatás közötti átmenet támogatása 

34. úgy ítéli meg, hogy a duális szakképzés és a hasonló munkaalapú tanulási rendszerek 

bizonyították, hogy jó eszközök a munkához kapcsolódó képzés nyújtására a 

munkaerıpiacra való átmenettel együtt; hangsúlyozza, hogy ezeket a rendszereket elı 

kell mozdítani a munkáltatók körében mint a képzett jövıbeli munkavállalókba való 

befektetés eszközét;  hangsúlyozza továbbá, hogy a munkaalapú tanulásnak oktatási 

megközelítéssel kell rendelkeznie, és arra sohasem szabad az olcsó munkaerı 

helyettesítıjeként tekinteni; 

35. megjegyzi, hogy a ma létezı szakképzési rendszerek bizonyos történelmi és kulturális 

erık eredményei, és azokat az uralkodó jogi normák, hagyományok, pedagógiai elvek 

és intézményi szerkezetek alakították;  
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36. kiemeli, hogy minden nemzeti szakképzési rendszer bizonyos célok elérésének eszköze, 

amelyek országonként különbözhetnek, és hogy ezért minden rendszert csak e célok 

elérésének sikeressége szempontjából lehet megítélni; hangsúlyozza, hogy egy 

szakképzési rendszer egyik országról a másikra való átvitele csak akkor lehetséges, ha 

az érintett országokban a feltételek összehasonlíthatók vagy kiigazíthatók; 

37. kiemeli a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülı fiatalok arányával 

kapcsolatos, jelentıs aggodalomra okot adó adatokat, hiszen ez az arány a tagállamok 

többségében meghaladja a 10%-ot; hangsúlyozza a fiatalok körében tapasztalható 

munkanélküliség magas szintje és a korai iskolaelhagyás közötti közvetlen kapcsolatot; 

kiemeli, hogy a sürgıs és határozott, európai és nemzeti szintő fellépés elmaradása 

azzal a kockázattal jár, hogy ifjú európaiak egész generációját megfosztjuk a megfelelı 

szintő oktatástól és képzéstıl, és ezért kirekesztıdnek a munkaerıpiacról, ami drámai 

következményekkel jár a társadalom szerkezetére, a társadalmi és területi kohézióra és 

az egész európai gazdasági modell fenntarthatóságára nézve; 

38. rávilágít arra, hogy a pályaválasztásban fontos szerep jut a magasan képzett munkaügyi 

tanácsadók és szakértık által végzett értékelésnek és az egyéni készségekre és 

igényekre összpontosító személyre szabott karrier-tanácsadásnak; 

39. megjegyzi, hogy az oktatás és a foglalkoztatás közötti sikeres átmenethez 

elengedhetetlen, hogy a fiatalok rendelkezzenek a kulcsfontosságú átfogó 

kompetenciákkal, amelyek lehetıvé teszik tudatos döntéshozatalukat, valamint 

kezdeményezıkészségük és önismeretük fejlesztését; hangsúlyozza a szociális 

biztonsági rendszerek biztonságát, amelyek gondoskodnak a színvonalas átmenetrıl, 

beleértve az oktatásból a munkába való, a munkahelyek közötti, valamint a 

foglalkoztatás és a karriermegszakítások közötti átmenetet; 

40. hangsúlyozza, hogy az elméleti és gyakorlati képzést összekapcsoló duális oktatás 

szerepe kulcsfontosságú; megismétli e tekintetben a szakképzés fontosságát a készségek 

és kompetenciák folyamatos fejlesztése szempontjából;  hangsúlyozza, hogy a 

foglalkoztatási pályák kiválasztásának sztereotip módjain való felülkerekedés 

elısegítéséhez a diáktanácsadási szolgáltatások aktív használata szolgál eszközül, és 

hogy biztosítani kell, hogy a szakképzésre ne olyan oktatási formaként tekintsenek, 

amelybe a diákokat kényszerítették;  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

szakképzési bizonyítvány lehetıvé tegye a diákoknak, hogy mind egyetemre, mind 

felsıoktatási szakképzésre bejuthassanak, és nem szabad úgy tekinteni rá, mintha 

kevesebbet érne egy felsıfokú diplománál; kiemeli a magas színvonalú és fizetett 

szakmai gyakorlati lehetıségek, a munkaügyi tanácsadás és a gyakorlati készségek 

tananyagba történı belefoglalásának fontosságát; 

41. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak és az egyes munkáltatóknak hozzá kell járulniuk a 

magas színvonalú szakmai gyakorlatok és a tanulószerzıdéses gyakorlati képzések, 

valamint az iskolai és gyakorlati tanulás megfelelı finanszírozásához és elterjedéséhez; 

emlékeztet arra, hogy ezeknek a programoknak meg kell felelniük alapvetı minıségi, 

szociális védelmi és javadalmazási elıírásoknak, illetve a hatóságoknak megfelelı 

módon kell finanszírozniuk és felügyelniük azokat; felszólítja a tagállamokat 

intézkedések elfogadására, hogy biztosítsák a kiszolgáltatott helyzetben lévı csoportok 
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e rendszerekben való részvételének és megfelelı képviseletének ösztönzését; 

42. úgy véli, hogy a készségekrıl folytatott szociális párbeszédet erısíteni kell, illetve a 

tanulói és ifjúsági szervezeteket be kell vonni, mivel minden tekintetben így lehet a 

leghatékonyabban leküzdeni a strukturális munkaerıhiány problémáját;  

43. úgy véli, hogy az ifjúsági garancia az elsı lépés lehet a fiatalok foglalkoztatással 

kapcsolatos igényeinek jogokon alapuló megközelítése felé; emlékeztet rá, hogy a 

munkaadók kötelesek részt venni hozzáférhetı szakképzés és magas színvonalú 

szakmai gyakorlatok nyújtásában a fiatalok számára; hangsúlyozza, hogy a fiataloknak 

nyújtott tisztes munka minıségi szempontját nem szabad elhanyagolni, és az 

erıfeszítések során központi szerepet kell kapnia az alapvetı munkaügyi normáknak és 

a munka minıségére vonatkozó egyéb normáknak, mint a munkaidı, a minimálbér, a 

társadalombiztosítás és a munkahelyi egészség és biztonság; 

Munkaerı-piaci migráció és méltányos mobilitás 

44. felhívja a figyelmet arra a 7 millió uniós állampolgárra, akik nem az állampolgárságuk 

szerinti tagállamban dolgoznak, az 1,1 millió határ menti ingázóra, és az 1,2 millió 

kiküldetésben lévı munkavállalóra az Unióban; hangsúlyozza, hogy az önkéntes 

munkavállalói mobilitásnak az Európai Unióban elválaszthatatlannak kell lennie a 

szociális jogok teljes mértékő hordozhatóságának jogától, és ismét rámutat arra, milyen 

fontos szerepet játszik ebben az ERASMUS+, az Európai Szociális Alap és az EURES;  

45. hangsúlyozza a munkaerı-piaci migráció és a méltányos mobilitás átfogó 

megközelítésének szükségességét, amely a polgárok és munkavállalók szabad 

mozgáshoz való jogán alapszik, és az egyenlı munkáért egyenlı bért elvén; ebben a 

tekintetben hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tagállamok megfelelıen 

végrehajtsák és érvényre juttassák az érvényesítésrıl szóló 2014/67/EU irányelvet, hogy 

megszüntessék a munkavállalók kiküldetésérıl szóló 96/71/EK irányelv jelenlegi 

kiskapuit, és lépéseket tegyenek az ezzel kapcsolatos csalások megelızése érdekében; 

aggódik a bizonyos tagállamokat és régiókat érintı „agyelszívás” esetleges veszélyei 

miatt; 

46. emlékeztet a határ menti ingázókat érintı mobilitás elısegítésének fontosságára, több 

információt juttatva el a munkavállalókhoz az EURES határokon átívelı partnerségi 

programok létezésérıl, amelyek célja a határ menti ingázók mobilitásának ösztönzése és 

a mobilitás elıtt álló akadályok elmozdítása, információval és tanáccsal látva el az 

ingázókat a munkavállalási lehetıségekrıl, illetve az élet- és munkakörülményekrıl a 

határ mindkét oldalán; megjegyzi ebben a tekintetben, hogy az EURES fontos eszköz az 

új munkahelyek esetleges forrásainak jobb kihasználása és az integráltabb uniós 

munkaerıpiac létrehozása szempontjából;  

47. emlékeztet, hogy a harmadik országokból érkezı munkavállalók migrációjának 

esetében tiszteletben kell tartani a letelepedéshez és munkavállaláshoz való jogukat, 

hangsúlyozza továbbá, hogy meg kell szüntetni az Európai Unióba való belépésükkel 

kapcsolatos szükségtelen adminisztratív akadályokat; aggódik az európai migrációs 

politika harmadik országokra gyakorolt negatív hatása miatt, többek közt a társadalmi 
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kohézió és az agyelszívás tekintetében; kéri az EU-t és a tagállamokat, hogy már a korai 

szakaszban kezeljék az agyelszívás hatását a harmadik országokban; 

48. emlékeztet arra, hogy az EU-n belül biztosítani kell a társadalombiztosítási jogok teljes 

hordozhatóságát, valamint az Unión belüli mobilitás elısegítése és lehetıvé tétele 

érdekében tájékoztatni kell az érintett munkavállalókat munkavállalói és szociális 

jogaikról; 

49. emlékeztet arra, hogy a válság és az uniós tagállamok eltérı gazdasági helyzete folytán 

a fiatalok kényszerő mobilitása egyre nagyobb méreteket ölt; sürgeti a tagállamokat 

annak biztosítására, hogy ne sérüljön a szabad mozgáshoz való alapvetı jog; ezért 

felszólítja az Uniót és tagállamait annak biztosítására, hogy a minıségi 

közszolgáltatásokhoz, a munkahelyi jogokhoz és a társadalombiztosításhoz való 

hozzáférést ne korlátozzák vagy zárják el a fiatal, mobil diákok és munkavállalók elıtt; 

A bevált gyakorlatok Unión belüli cseréje és validálása 

50. kiemeli, hogy a tagállamoknak különösen a szakképzés rendszerei és tananyagai, a nem 

formális és az informális tanulási tapasztalat tanulási eredményei, valamint az egész 

életen át tartó tanulás stratégiái terén kell érvényesíteniük és megosztaniuk egymással 

bevált gyakorlataikat, de egyúttal figyelembe kell venniük mindegyik munkaerıpiac és 

oktatásai rendszer sajátosságait is;  

51. hangsúlyozza a nem formális és informális tanulás, az önkéntes munka és az egész 

életen át tartó tanulás jelentıs szerepét a készségek és képesítések fejlesztésében; 

felhívja a tagállamokat, hogy javítsák a felnıttkori tanuláshoz és a második esélyt 

nyújtó oktatáshoz való hozzáférést; kéri, hogy a munkaadók és az oktatási szolgáltatók 

validálják és ismerjék el az informális, nem formális és formális készségeket; 

Kkv-k és mikrovállalkozások 

52. úgy véli, hogy különleges támogatási intézkedéseket kell bevezetni a fiatal vállalkozók 

számára, amelyek megkönnyítik az információhoz, valamint a hitelekhez és 

támogatáshoz való hozzáférésüket, beleértve a fiatalokat célzó, információt és 

támogatást nyújtó egyablakos ügyfélszolgálatok létrehozását a meglévı 

vállalkozástámogatási testületek keretében; 

53. úgy véli, hogy a – különösen az ifjúsági szervezetekben zajló – nem formális oktatás 

fejleszti az alkotókészséget, a kezdeményezıkészséget és a felelısségvállalást, és 

növelheti a fiatalok esélyeit a munkaerıpiacon; 

54. hangsúlyozza, hogy az induló vállalkozások, a kkv-k, a mikrovállalkozások és a 

szociális és szolidáris gazdaság szereplıi javára végrehajtott támogatási intézkedések 

fontosak az e vállalkozások alapításának, valamint finanszírozáshoz jutásának és az 

alkalmazottak képzésének megkönnyítéséhez;  

Innováció és digitalizáció: új készségek és munkahelyek 
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55. hangsúlyozza, hogy az innováció és a digitalizáció jelentıs szerepet játszik egy 

méltányosabb, fenntarthatóbb és befogadóbb társadalom kialakításában, ezért erre 

tekintettel tovább kell adni a tudást, a kreativitást és készségeket, az innovatív, kreatív 

és digitális termékek és szolgáltatások létrehozásához; hangsúlyozza a „digitális 

szakadék” megszüntetésének és a digitális készségek kialakításának szükségességét az 

egész életen át tartó tanulás részeként, valamint az új média és technológiák tantervbe 

való beillesztésének szükségességét; hangsúlyozza, hogy ki kell fejleszteni az oktatás 

innovatív módszereit, és ki kell terjeszteni a nyitott oktatási segédanyagok (OER) – 

amelyek elısegítik, hogy mindenki egyenlı módon férjen hozzá az oktatáshoz és a 

képzéshez – segítségével való digitális és online tanulás elérhetıségét; 

56. kiemeli, hogy az oktatásba, az innovációba és a kutatás-fejlesztésbe való beruházásban, 

valamint a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható gazdaságra való áttéréssel 

jelentıs munkahely-teremtési lehetıségek rejlenek; 

A befogadó munkaerıpiacra irányuló intézkedések 

57. aggodalommal állapítja meg az ifjúsági garanciarendszerek kudarcát és csúszását a 

legtöbb tagállamban; felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be részletes hatásvizsgálatot 

errıl a kezdeményezésrıl és annak különbözı megvalósítási formáiról, továbbá 

vizsgálja meg a finanszírozás növelésének lehetıségeit a jelenlegi többéves pénzügyi 

kereten belül; 

58. felszólítja a Bizottságot, hogy a szakmai gyakorlatok minıségi keretrendszerére 

vonatkozó, 2014. márciusi tanácsi ajánláson túlmutatóan, a fiatal munkavállalók 

megkülönböztetésének és kizsákmányolásának megelızése érdekében javasoljon új 

minıségi keretrendszert; 

59. hangsúlyozza a munkaadókat, különösen a kkv-kat szolgáló konkrét intézkedések és 

támogatás szükségességét a munkaerıpiacon hátrányosan megkülönböztetett csoportok 

foglalkoztatásának fokozása és számukra szakmai elımeneteli lehetıségek kínálása 

céljából; emlékeztet, hogy a munkáltatók jelentıs társadalmi felelısséget viselnek 

minden alkalmazottjuk és az egész társadalom iránt; úgy véli, hogy ilyen társadalmi 

felelısség az oktatásért és képzésért felelıs intézményektıl is elvárható;  

Szakpolitikai javaslatok és ajánlások 

60. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a méltányosabb, fenntarthatóbb és 

befogadóbb társadalmat szolgáló tevékenységük és a jogokon alapuló minıségi 

munkahelyek létrehozása érdekében hozakodjanak elı innovatív megoldásokkal az 

Unión belüli célzott, minıségi beruházások ösztönzésére; 

61. felszólítja a tagállamokat, hogy az adóterheket csoportosítsál át a munka felıl az 

adóbevételek más forrásai felé, amelyek kevésbé sújtják a foglalkoztatást és a 

növekedést, egyúttal megırizve a megfelelı szociális védelmi rendszereket; 

62. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a munkaerı-piaci reformok a minıségi 

munkahelyek létrehozásának elımozdítása mellett tőzzék ki célul a szegmentáció 
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visszaszorítását, a veszélyeztetett csoportok munkaerıpiacra való belépését, a nemek 

közötti egyenlıség elımozdítását, az aktív keresık szegénységének mérséklését is, és 

nyújtsanak megfelelı szociális védelmet valamennyi munkavállaló, köztük az 

önfoglalkoztatók számára; 

63. felhívja a tagállamokat, hogy ruházzanak be a koragyermekkori nevelésbe, valamint az 

idegen nyelvek és az információs és kommunikációs technológiák korai oktatásába az 

alapfokú oktatásban; 

64. kéri a tagállamokat, hogy végre tegyék meg a bevált módszerek megfigyelésétıl a 

szakpolitikai cselekvésig vezetı lépést a foglalkoztatási arány növelése, a szegénység és 

az egyenlıtlenség mérséklése érdekében, és hajtsanak végre reformokat e módszerek 

alapján; 

65. felhívja a városokat és a régiókat, hogy összpontosítsanak a magas színvonalú oktatásra 

és képzésre, valamint a korai iskolaelhagyás és az ifjúsági munkanélküliség elleni 

küzdelemre, mert a fiataloknak sürgısen szükségük van új kilátásokra, és mindent meg 

kell tenni a támogatásuk érdekében; 

66. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék és támogassák a szociális és 

szolidáris vállalkozásokat, mivel azok jobban figyelembe veszik a környezettel, a 

fogyasztókkal és a munkavállalókkal kapcsolatos felelısségüket; 

67. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a minimálbér európai keretének bevezetésére 

azzal a céllal, hogy egy tagállamonkénti alapszint révén kezeljék a fizetések közötti 

egyenlıtlenségeket a tisztességes jövedelem – a nemzeti gyakorlatnak megfelelıen – 

jogi úton vagy megállapodás révén történı garantálására; 

68. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan európai platformot az egyes 

tevékenységekre és szakmákra jellemzı közös készségek elismerésére és validálására, 

amely magában foglalja az önkéntes munka során szerzett készségek elismerését; 

69. felhívja a tagállamokat, hogy a nem formális oktatás révén – különösen az önkéntes és 

az ifjúsági ágazatban – szerzett kompetenciák elismerésére és az egész életen át tartó 

tanulásra vonatkozó szakpolitikák végrehajtásának támogatására szolgáló eszközként 

hajtsák végre a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítésérıl 

szóló 2012-es tanácsi ajánlást; 

70. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelı finanszírozást a folyamatos 

oktatást és képzés nyújtó intézmények számára annak érdekében, hogy azok fokozni 

tudják részvételüket az egész életen át tartó tanulásra irányuló programokban; 

71. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy készítsenek elırejelzéseket a 

munkaerıpiacokon végbemenı változásokról, különösen a globalizációból fakadó 

kihívásokkal kapcsolatban; 

72. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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