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Jelentés A8-0250/2016 

Andrea Bocskor 

Az EU 2013–2015 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájának értékelése 

2015/2351(INI) 

Az A8-0250/2016. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU 2013–2015 közötti időszakra szóló ifjúsági 

stratégiájának értékeléséről 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 6., 165. és 166. cikkére, 

– tekintettel a Tanács ifjúsági garanciaprogram létrehozásáról szóló, 2013. április 22-i 

ajánlására1, 

– tekintettel a Tanács ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés létrehozásáról szóló, 2013. 

február 7–8-i következtetéseire2, 

– tekintettel a Tanács ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés megújított 

keretéről (2010–2018) szóló, 2009. november 27-i állásfoglalására3, 

– tekintettel az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai 

keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”) szóló, 2009. május 12-i tanácsi 

következtetésekre4, 

– tekintettel „Az Erasmus+ program és a szakképzési mobilitás támogatásának más 

eszközei – az egész életen át tartó tanulás perspektívájából” című, 2016. április 12-i 

állásfoglalására5, 

– tekintettel a Tanács és a Bizottság 2015. évi, a Tanács által 2015. november 23-án 

elfogadott közös jelentéstervezetére az ifjúságpolitika terén folytatott európai 

együttműködés megújított keretének végrehajtásáról (2010–2018), 

– tekintettel „A Tanács és a Bizottság 2015. évi közös jelentéstervezete az ifjúságpolitika 

terén folytatott európai együttműködés megújított keretének végrehajtásáról (2010–

                                                 
1 HL C 120., 2013.4.26., 1. o. 
2 EUCO 37/13. 
3 HL C 311., 2009.12.19., 1. o. 
4 HL C 119., 2009.5.28., 2. o. 
5 Az e napon elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0107. 
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2018)” című, 2015. szeptember 15-i bizottsági közleményre (COM(2015)0429) és „A 

nyitott koordinációs módszer ifjúságpolitikai alkalmazásának eredményei, különös 

tekintettel a második ciklusra (2013–2015)” (SWD(2015)0168) és „A fiatalok helyzete 

az EU-ban” (SWD(2015)0169) című bizottsági közleményekhez csatolt bizottsági belső 

munkadokumentumokra, 

– tekintettel a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 

2012. december 20-i tanácsi ajánlásra, 

– tekintettel „A Tanács és a Bizottság 2015. évi közös jelentéstervezete az oktatás és a 

képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének 

végrehajtásáról (Oktatás és képzés 2020) – Az oktatás és a képzés terén folytatott 

európai együttműködés új prioritásai (Oktatás és képzés 2020)” című, 2015. augusztus 

26-i bizottsági közleményre (COM(2015)0408), 

– tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, 

– tekintettel a fiatalok vállalkozói készségének oktatás és képzés révén történő 

előmozdításáról szóló, 2015. szeptember 8-i állásfoglalására1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző 

Bizottság, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére, 

A. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. cikke szerint az 

oktatáspolitika és az ifjúságpolitika továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik, 

B. mivel nemzeti és uniós szinten a források célzottabb felhasználásával segíteni kell a 

fiatalokat az előttük álló kihívások kezelésében; mivel ugyanakkor az ifjúságpolitika 

terén folytatott európai együttműködés megújított keretének végrehajtásáról szóló 

tanácsi és bizottsági közös jelentésből világosan kiderül, hogy az ifjúsági 

munkanélküliséget nem lehet a legtöbb uniós tagállamban munkahelyeket megszüntető 

megszorító intézkedések megszüntetése nélkül megoldani; 

C. mivel nemzeti szinten az ifjúsági politikák révén, valamint az egyes tagállamok idevágó 

közpolitikái prioritásai szerint ezen ifjúságpolitikák megfelelőbb, hatékonyabb és 

összehangoltabb felhasználásával segíteni kell a fiatalokat komoly aktuális problémáik 

megoldásában és a jövőben előttük álló kihívások kezelésében; úgy véli, hogy meg 

lehetne könnyíteni a gazdasági, foglalkoztatási és szociális politikák forrásainak 

célzottabb felhasználását helyi, regionális és uniós szinten azáltal, hogy megszüntetik a 

meglévő források gazdasági migránsok beilleszkedése céljaira történő felhasználását; 

D. mivel az Erasmus+ program egészének egyik célkitűzése az ifjúságpolitika terén 

folytatott európai együttműködés (2010–2018) megújított keretének megvalósításához 

való hozzájárulás; mivel e tekintetben biztosítani kell az ifjúsági szervezetek 

                                                 
1 Az e napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0292. 
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projekttámogatáshoz való hozzáférését a megújult Erasmus+ program keretében, illetve 

a kis projektek támogatásra jogosultsága útjában álló akadályok felszámolását is; 

E. emlékeztetve ezzel összefüggésben arra, hogy a Bizottság 2016. februári bejelentése, 

miszerint az Erasmus+ program forrásainak egy részét a migránsok integrációjára 

fordítják, veszélyezteti a program célját, hiszen a források önmagukban is korlátozottak 

és az európai fiatalok már így is számos nehézséggel küzdenek az uniós megszorító 

politikák miatt; 

F. mivel az EU ifjúsági stratégiája (2010–2018) nyolc cselekvési területet határoz meg, 

melyeken fellépés szükséges: oktatás és képzés, foglalkoztatás és vállalkozói készség, 

egészség és jólét, részvétel, önkéntes tevékenységek, társadalmi befogadás, az ifjúság és 

a világ, valamint kreativitás és kultúra; 

G. mivel fontos biztosítani, hogy minden fiatal hozzáférjen a színvonalas – formális és 

informális – oktatáshoz és képzéshez, tekintve, hogy a napjaink európai fiataljai számos 

tagállamban magas munkanélküliségi rátákkal szembesülnek, különösen az Európai 

Unió által bevezetett megszorító politikák miatt, amelyek megakadályozzák, hogy a 

tagállamok végrehajtsák az oktatás, a szakképzés és az ifjúságpolitika terén szükséges 

beruházásokat; emlékeztetve arra, hogy a fiatalok ki vannak téve a szegénység és a 

társadalom perifériájára szorulás fokozott kockázatának, különösen a kevéssé képzett 

fiatalok, a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-

ek), a speciális szükségletűek, a hátrányos gazdasági-társadalmi hátterűek, a 

városkörnyéki, vidéki vagy hegyvidéki területekről származó fiatalok, akik nagyobb 

eséllyel válnak munkanélkülivé és kirekesztetté; 

H. mivel – tekintve, hogy az oktatás, különösen az alapvető ismeretek, így az olvasás, az 

írás, a matematikai alapkészségek és a történelem tanulása kulcsfontosságú – a szülőket 

nem szabad megfosztani nevelői szerepüktől; hangsúlyozva elsősorban, hogy az oktatás 

önmagában nem tudja megakadályozni a radikalizálódást, mint azt a Világbanknak a 

Közel-Kelet és Észak-Afrika gazdasági helyzetéről szóló legfrissebb jelentése1 

megállapítja, amely szerint az Iszlám Államhoz csatlakozó külföldiek 43,3%-a 

elvégezte a középiskolát, illetve 25,4%-a egyetemre járt;  

I. mivel az európai ifjúsági stratégia központi prioritásai között kell szerepelnie a 

társadalmi befogadásnak és a szociális mobilitásnak, és ezért a stratégiának külön meg 

kell céloznia a kiszolgáltatott rétegek fiataljait, például azokat, akiket szegénység és 

társadalmi kirekesztés fenyeget, valamint az elszigetelt vidéki régiókból származó 

fiatalokat; 

1. tudomásul veszi az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés megújított 

keretének végrehajtásáról (2010–2018) szóló 2015. szeptember 15-i bizottsági 

közleményen alapuló 2015. évi „ifjúsági jelentést”, amelynek mérlegéből kiderül, hogy 

az EU mostanáig nem tudta megoldani az ifjúsági munkanélküliség problémáját, 

minthogy egyes tagállamokban a fiatal munkanélküliek aránya továbbra is nagyon 

magas (50,1% Görögországban), más tagállamokban pedig még növekedett is az 

                                                 
1 Világbank, MENA Economic Monitor (Közel-Kelet és Észak-Afrika gazdasági helyzetéről szóló nyomon 

követési jelentés) (2016. október) 
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ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés elindítása óta (mint például Franciaországban, 

ahol a 2011-es 21,5%-kal szemben 2014-re 22,8% volt); 

2. úgy véli, hogy a nyitott koordinációs módszer megfelelő eszköz az ifjúságpolitika 

kialakítására; megismétli az ifjúságpolitikai kérdésekkel kapcsolatos, helyi, regionális, 

nemzeti és uniós szinten folytatott szorosabb együttműködésre és a bevált gyakorlatok 

megosztására irányuló felhívását; 

3. elismeri, hogy a fiatalok – ifjúsági szervezetek és szervezetbe nem tömörülő egyének – 

meghallgatásának eszközeként fontos a strukturált párbeszéd valós igényeikről az 

ifjúságpolitika valamennyi szinten történő hatékonyabb végrehajtása és fejlesztése, 

valamint az aktív polgárság fiatalok körében történő ösztönzése céljából; mindeközben 

hangsúlyozza, hogy e politikák kialakításakor figyelembe kell venni a már bevált 

tapasztalatokat, az oktatásra vonatkozó nemzeti prioritásokat és a generációk közötti 

párbeszédet, mivel az idősebb korosztály sok tudást továbbadhat, különösen a tanulás és 

a képzés területén; 

4. kiemeli a család szerepe és iskolákkal való együttműködése, a helyi közösségek és az 

egyházak fontosságát a fiatalok teljes társadalmi beilleszkedés felé terelésében; rámutat, 

hogy a tanítóknak és a tanároknak túl gyakran kell a szülőket helyettesíteniük olyan 

esetekben, amikor a család alkalmatlannak bizonyul, és ez a további feladat alááshatja a 

tanári státuszt és hivatást; 

5. sürgeti a tagállamokat, hogy a nemzeti jognak megfelelően nyújtsanak hatékony képzést 

nemzeti és regionális nyelven, mivel az Education at a Glance 2015 (Gyors áttekintés az 

oktatásról 2015) című jelentésben foglalt mutató szerint valamennyi OECD-ország 

átlagában az, aki megfelelő olvasás- és íráskészséggel rendelkezik, 4,2-szer nagyobb 

eséllyel talál munkát, mint az e téren alacsony szintű készségekkel bírók; 

6. felhív az oktatási és képzési tantervek és a változó munkaerőpiaci szükségletek között 

minden szinten megvalósuló jobb koordinációra; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 

miközben szükség van a jobb koordinációra, az a munkahelyhiányt nem fogja 

megoldani, valamint hogy mindenekelőtt strukturális reformokat kell végrehajtani, 

többek között a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizsgálatát, amelynek 

következtében valóságos szociális dömping jött létre, ami miatt a fiatalok bizonyos 

ágazatokban a 30–50%-kal olcsóbb munkaerő okozta tisztességtelen versennyel 

szembesülnek; 

7. hangsúlyozza, hogy az oktatás és a képzés valamennyi szintjébe be kell építeni a 

vállalkozói ismeretek oktatásának elemeit, és olyan szakpolitikákat kell elősegíteni és 

fenntartani, amelyek ösztönzik a fiatalok vállalkozását a kulturális és kreatív ágazatban 

a munkahelyteremtés érdekében; hangsúlyozza, hogy a vállalkozás elindításának 

folyamata az egyes tagállamokban rendkívül eltérő, és hogy egyes országokban 

továbbra is rendkívül bonyolult a fiatal vállalkozók számára a vállalkozás elindítása, 

különösen az adminisztratív nehézségek és a hitelhez jutás problémái miatt; 

8. hangsúlyozza, hogy kezelni kell a szakképzett munkaerő hiányát, valamint a 

készségkereslet és -kínálat közötti eltéréseket; rámutat arra, hogy a tanulók mobilitása 

alkalmas eszköz lehet a képzéshez és az új készségek megszerzéséhez, azonban 
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figyelembe kell venni az „agyelszívás” problémáját, amelyet a mobilitási programok 

eredményezhetnek, megfosztva bizonyos tagállamokat a prosperitásukhoz 

elengedhetetlen emberi és gazdasági forrásoktól; 

9. ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes körűen használják ki az Erasmus+ programot, 

amely lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy tapasztalatot és új készségeket 

szerezzenek, azonban hangsúlyozza, hogy a mobilitás egymagában nem képes 

megoldani a munkanélküliség problémáját, és hogy elsődlegesen a készségeket kell a 

munkaerőpiac igényeihez igazítani, a tanulás felértékelésével és az alapvető ismeretek 

megszerzésének javításával; hozzáteszi, hogy az Erasmus+ programot nem lehet úgy 

tekinteni és használni, mint a fiatal európaiak jövőbeni kiküldött munkavállalókká való 

alakításának eszközét;  

10. továbbra is kételyei vannak az ifjúsági garancia hatékonyságát illetően; emlékeztet arra, 

hogy ezt a programot eredetileg azért hozták létre, hogy színvonalas ajánlatok révén 

biztosítsa a fenntartható munkaerőpiaci beilleszkedést, ám néhány országban a 

„jövőbeli munkahelyek” 75%-a a nonprofit ágazatban van, vagy az eseteknek csupán 

harmadában vezetnek képzéshez; kéri, hogy a fiatalokra irányuló kezdeményezések 

révén valójában ne bizonytalan munkahelyeket hozzanak létre a fiataloknak, amivel 

csupán papíron és rövid távon csökken a munkanélküliség; 

11. hangsúlyozza, hogy támogatni kell és jobban el kell ismerni a fiatalok önkéntes 

tevékenységekben – például a személyi szolgáltatások ágazatában – betöltött szerepét, 

hiszen az a nem formális tanulás fontos formájaként értéket képvisel; hangsúlyozza 

azonban, hogy ezek a tevékenységek nem válhatnak a fiatalok bizonytalan 

foglalkoztatásának újabb eszközévé; 

12. örömmel veszi tudomásul, hogy a fiatalok a közösségi médián keresztül élénken részt 

vesznek a politikai életben, ám kéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak róla, hogy 

ezeket a fórumokat a terrorista szervezetek ne használják toborzásra, mivel az Europol 

szerint az „Iszlám Állam” terroristacsoport aktivistái és szimpatizánsai 46 000 Twitter-

profilt használnak rendszeresen; 

13. rámutat, hogy a tagállamok nehezen tudnak ifjúságtámogatási politikákat bevezetni, 

amíg az európai intézmények az európai szemeszteren és a migránsok integrációját 

támogató politikákon keresztül nyomást gyakorolnak költségvetéseikre; úgy véli, hogy 

a tagállamok nem tudják teljes mértékben integrálni a migránsokat, amíg nem tudják 

előbb saját polgáraiknak biztosítani a szabadságot, a biztonságot, a foglalkoztatást és a 

jólétet;  

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

tagállamok kormányainak. 

Or. fr 

 

 


