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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000058/2020
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira 
Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Tárgy: Az ifjúsági garancia megerősítése

Politikai prioritásai között Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke kijelentette, hogy az ifjúsági 
garanciát az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem állandó eszközévé alakítja, továbbá hogy 
növelni kell költségvetését és rendszeres jelentéstételt kell beépíteni annak biztosítása érdekében, 
hogy a garancia minden tagállamban teljesítse ígéreteit. A Bizottság 2020. július 1-jén előterjesztette 
az „Út a munka világába – Az ifjúsági garancia megerősítése” című, az ifjúsági garancia 
létrehozásáról szóló, 2013. április 22-i tanácsi ajánlás helyébe lépő tanácsi ajánlásra irányuló tanácsi 
javaslatot1.

A Covid19-világjárvány következtében nő a munkanélküliségi és inaktivitási ráta az EU-ban, és 
emberek millióit fenyegeti annak kockázata, hogy elveszítik a munkahelyüket. 2020 júniusában az 
ifjúsági munkanélküliség 16,8%-ot tett ki az EU-ban, és ez a szám várhatóan meredeken emelkedni 
fog. A válság negatív következményei valószínűleg a fiatalokat sújtják majd a legsúlyosabban.

1. Úgy véli-e a Tanács, hogy a nem foglalkoztatott fiatalokra irányuló célzott intézkedésekre 
elkülönített előirányzatoknak az Európai Tanács 2020. július 21-i következtetéseiben elfogadott 
csökkentése támogatja az Unió ifjúságba való befektetésre irányuló törekvéseit? Hogyan 
indokolható ez a jelentős csökkentés, ha az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem az Unió 
egyik kiemelt prioritása? Hogyan képes ez a jelentős csökkentés kezelni a készségek 
fejlesztésének szükségességét, és hogyan járulhat hozzá a Covid19 utáni időszak szociális és 
foglalkoztatási kihívásainak kezeléséhez?

2. Hogyan kívánja a Tanács ösztönözni a tagállamokat az eszköz hatékonyságának növelésére? 
Támogatja-e a Tanács a Parlament azon véleményét, hogy a fiataloknak kínált munkahelyek és 
szakmai gyakorlatok minősége kulcsfontosságú a fiatalok fenntartható munkaerőpiaci 
integrációjának biztosításához? Tervezi-e a Tanács, hogy kötelező minőségi kritériumokat vezet 
be az ajánlatokra vonatkozóan?

3. Milyen konkrét intézkedéseket szándékozik tenni a Tanács annak érdekében, hogy javítsa a 
tájékoztatási stratégiákat és az ifjúsági garancia befogadó jellegét?
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