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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy: 

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy a szakmai gyakorlatok kiváló lehetőséget nyújtanak a munkaerőpiac 
megismerésére; hangsúlyozza, hogy a szakmai gyakorlat határozott időre szóló 
munkahelyi gyakorlatként értelmezendő, amelynek segítenie kell a fiatalokat abban, 
hogy magabiztosságra tegyenek szert képességeiket illetően és a munkavégzéshez 
szükséges megfelelő készségekre tegyenek szert, valamint szakmai tapasztalatot 
gyűjtsenek, továbbá javítania kell a foglalkoztathatóságukat a rendes munkaviszonyban 
való elhelyezkedés esélyeinek növelése révén; ismét megerősíti a területen alkalmazott 
bevált gyakorlatok előmozdításának szükségességét, különös tekintettel a szakmai 
gyakorlatok szakmai munkatapasztalatba való integrálására;

2. úgy véli, hogy a rendes munkaviszonyban való elhelyezkedés megkönnyítése érdekében 
– függetlenül attól, hogy az magánvállalatnál, harmadik szektorban vagy közszférában 
történik – a szakmai gyakorlatoknak komoly képzési és tanulási tartalmat kell kínálniuk, 
biztosítaniuk kell a megfelelő munkakörülményeket, például a tisztességes fizetést, a 
megfelelő munkaidőt, egészségügyi és szociális ellátást és a megfelelő mentorálást, 
ideértve a megfelelő szakmai visszajelzéseket és tanácsadást, és semmi esetre sem 
helyettesíthetik a rendes munkahelyeket vagy válhatnak az elhelyezkedés előfeltételévé; 
hangsúlyozza, hogy minden gyakornoknak megfelelő munkakörülményeket és fizetést 
kell biztosítani, függetlenül attól, hogy arra egy oktatási vagy képzési program („iskolán 
kívüli gyakorlati képzések”) részeként kerül-e sor; hangsúlyozza, hogy a mentor 
szerepének ennélfogva kulcsfontosságú tényezőnek kell lennie a gyakornokok 
értékelésében és a nekik nyújtott útmutatásban egy olyan, a munka szempontjából 
releváns és megfelelő képzési projekt végrehajtása révén, amelynek meg kell 
határoznia, mely készségekre és képességekre tett szert a gyakornok a szakmai 
gyakorlat időtartama alatt; megjegyzi, hogy a meghosszabbított idejű szakmai 
gyakorlatoknak komoly hátrányos következményei lehetnek a fiatalokra nézve, 
különösen a nyugdíjjogosultságok és a munkanélküli ellátáshoz való hozzáférés 
tekintetében;

3. hangsúlyozza, hogy valamennyi szakmai gyakorlatnak elő kell mozdítania az 
inkluzivitást, különös tekintettel azokra a fiatalokra és kiszolgáltatott személyekre, akik 
kevesebb lehetőséggel rendelkeznek; hangsúlyozza, hogy mindenképpen biztosítani 
kell, hogy a fogyatékossággal élő személyek is részt vehessenek szakmai gyakorlatokon 
olyan megfelelő intézkedések meghozatala révén, amelyekkel fel lehet hívni erre a 
figyelmet, illetve amelyek révén mindenki könnyebben élni tud ezekkel a 
lehetőségekkel; hangsúlyozza, hogy a szakmai gyakorlatoknál támogatni kell a nemek 
közötti egyenlőség megvalósulását és biztosítani kell, hogy a kiszolgáltatott hátterű 
személyek, mint például a migránsok és menekültek, valamint a nehezen elérhető 
népességcsoportok is részt vehessenek e szakmai gyakorlatokban; hangsúlyozza 
továbbá, hogy lehetőséget kell biztosítani a szakmai gyakorlatokon való részvételre a 
NEET-fiatalok és a vidéki vagy elszigetelt területekről származó fiatalok, valamint a 
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látás- és hallássérültek, továbbá minden olyan csoport számára, amelynek társadalmi 
befogadása kulcsfontosságú a sikeres integrációjuk szempontjából;

4. megjegyzi, hogy a legfrissebb statisztikai adatok1 azt mutatják, hogy továbbra is sok a 
fizetetlen vagy alacsony bérezésű gyakornoki program Európa-szerte, ami a gátolhatja 
az egyenlő foglalkoztatási lehetőségek megvalósulását; megjegyzi, hogy ezen adatok 
szerint a gyakornoki programot teljesítő válaszadók 59%-a semmilyen pénzügyi 
ellentételezést nem kapott a legutóbbi tapasztalatáért, míg a valamilyen formájú 
javadalomban részesülők közül csupán 53% vélte úgy, hogy a kapott összeg 
elegendőnek bizonyult az alapvető megélhetési költségei fedezéséhez; hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy uniós szinten közös minőségi keretrendszert alkalmazzanak 
a szakmai gyakorlatokra vonatkozóan, és azokat uniós programokon keresztül 
érvényesítsék; hangsúlyozza, hogy a szóban forgó keretrendszert valamennyi 
tagállamnak útmutatóként kellene használnia a szakmai gyakorlatok minőségének Unió-
szerte történő javítása érdekében, az egyes tagállamok különálló jogszabályainak 
figyelembe vételével; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a szakmai gyakorlati 
programokban – függetlenül azok hosszától – a munkahelyi zaklatással és 
megfélemlítéssel szembeni védelemről és azok megelőzéséről szóló képzések is 
szerepeljenek;

5. megállapítja, hogy egyes munkáltatók estében fennáll a szakmai gyakorlatokkal való 
visszaélés kockázata, ami megfelelő szintű fellépést igényel; kéri a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot megfelelő iránymutatásokra és nyomon követési mechanizmusokra, 
különösen az Erasmus+ programok keretében; felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy munkálkodjanak az Európai Mobilitásminőségi Alapokmány 
alapelveinek megfelelő, minőségi mobilitási tapasztalatok biztosításán, amely 
egyértelművé teszi, hogy a tájékoztatás minőségének, az előkészítésnek, a 
támogatásnak, a tapasztalatok és képesítések elismerésének, továbbá az előre 
kidolgozott, egyértelmű tanulási terveknek és tanulási eredményeknek látható hatásuk 
van a mobilitás nyújtotta előnyökre; úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a 
gyakornokok belső piacának kialakítása érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a 
szakmai gyakorlatok és különösen a képzési ciklusok során szerzett ismeretek és 
készségek elismerését;

6. felhívja a figyelmet a fizetetlen szakmai gyakorlatok kockázatára, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegyen további biztonsági intézkedéseket az ilyen helyzetek 
elkerülése érdekében;

7. üdvözli a digitális szakmai gyakorlatok megjelenését; felszólítja az uniós intézményeket 
az ilyen módozatok kialakítására, és emlékeztet annak fontosságára, hogy a szakmai 
gyakorlatok minőségi normáit magas szinten tartsák a mostani környezetben;

8. felszólítja az új Bizottságot, hogy terjesszen elő aktualizált javaslatot a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlásra a szakmai gyakorlatokra 
vonatkozó jelenlegi minőségi keretrendszer alkalmazási körének bővítése és annak 
minden típusú szakmai gyakorlatra való kiterjesztése érdekében, figyelembe véve a 
szakmai gyakorlat minősége és a foglalkoztathatósági eredmények közötti szoros 
kapcsolatot; hangsúlyozza, hogy valamennyi érintett szereplőt (üzleti és szociális 

1 „Szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatok” 378. sz. Eurobarométer gyorsfelmérés.
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partnereket, civil társadalmi szervezeteket, oktatási intézményeket és főként ifjúsági 
szervezeteket) be kell vonni az irányvonalak kidolgozásába, illetve a szakmai 
gyakorlatokra vonatkozóan a tagállamokban alkalmazott gyakorlatok megvalósításának 
nyomon követésébe és kiértékelésébe, a keretrendszerben foglaltakat követve;

9. megjegyzi, hogy a fenntartható munkaerő-piaci integrációt célzó aktív támogatás elve és 
a fiatalok képzettségeinek és készségeinek javítására irányuló elkötelezettség 
kulcsfontosságú részét képezi a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy 
előmozdítsa a munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciáját, és ez megfelel a 
szociális jogok európai pillére célkitűzésének; felszólítja ezért az új Bizottságot, hogy 
támogassa a szociális jogok európai pillérének kézzelfogható cselekvéseken keresztül 
történő, megfelelő végrehajtását oly módon, hogy az Unió-szerte a fiatalok javát 
szolgálja; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be a vállalatok 
foglalkoztatási költségeit csökkentő jogszabályokat, és ösztönözzék az olyan képzési 
programokat, amelyek lehetőséget nyújtanak a gyakorlatot kínáló munkaadónál való 
elhelyezkedésre, ezáltal megkönnyítve a szakmai gyakorlat és a rendes 
foglalkoztatottság közötti átmenetet; felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze és 
támogassa a tagállamokat az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, valamint a többi, a 2021–2027 közötti programozási időszakra 
vonatkozó európai alap igénybevételére az európai uniós gyakornoki programok 
számának növelése és minőségének javítása érdekében; úgy véli, hogy az Unió által 
finanszírozott, a szakmai gyakorlatokhoz való hozzáférést elősegítő programokat – 
ideértve az Erasmus+ programot és az uniós intézményeken belüli szakmai 
gyakorlatokat – előtérbe kell helyezni a befogadás és hozzáférhetőség népszerűsítése 
során; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan lehetne fokozott átláthatóságot és 
könnyebb és jobb hozzáférést biztosítani a finanszírozáshoz az Erasmus+ program és 
más Unió által finanszírozott programok keretén belül, különösen figyelembe véve a 
pályázó anyagi körülményeit és a munkavégzés helyének megélhetési költségeit; 
felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Szolidaritás Testület keretében kínált szakmai 
gyakorlati lehetőségek nincsenek kellőképpen kihasználva az önkéntes 
tevékenységekkel összehasonlítva, és kéri a Bizottságot, hogy a program foglalkozási 
ágán belül inkább a szakmai gyakorlatokat részesítse előnyben a munkahelyekkel 
szemben;

10. hangsúlyozza, hogy az Eurostat szerint 2020 elején az Unióban 14,9% volt az ifjúsági 
munkanélküliségi ráta, és a Covid19-járvány kitörésének elkerülhetetlen társadalmi 
hatásai súlyos következményekkel járnak az Unió munkaerőpiacára nézve, ugyanis a 
2008-as pénzügyi válságnál súlyosabb következményeket fognak előidézni; ezért az 
ifjúsági munkaerő-piaci integrációs intézkedések jobb támogatása érdekében felkéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül az ifjúsági garanciát annak érdekében, hogy az 
megfelelően finanszírozott, állandó mechanizmussá váljon; kiemeli a Covid19-járvány 
miatt a munka, a szakmai gyakorlatok és a készségek terén bekövetkezett változásokat, 
és felszólít az e területeken alkalmazott gyakorlatok kiigazítására;

11. hangsúlyozza annak szükségét, hogy egy adott vállalatnál vagy intézménynél 
biztosítsák a nemek közötti egyensúlyt a gyakornok között, és rámutat, hogy kívánatos 
lenne a sokféleségre való törekvés; óva int a felvételi eljárások során az esetleges 
részlehajláson alapuló profilalkotástól.
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