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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000059/2020
a Bizottság 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

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.

Az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló, 2020. május 28-i módosított bizottsági javaslatban 
a nem foglalkoztatott fiatalokra irányuló célzott intézkedésekre elkülönített 15%-ot azonban az 
Európai Tanács következtetéseiben 10%-ra csökkentették, ami teljes mértékben ellentétes az Unió 
azon törekvésével, hogy beruházzon az ifjúságba, és így nem kezelné a Covid19 utáni időszak 
szociális és foglalkoztatási kihívásait.

1. Hogyan értékeli a Bizottság a nem foglalkoztatott fiatalokra irányuló célzott intézkedések 
előirányzatainak az Európai Tanács 2020. július 21-i következtetéseiben elfogadott 
csökkentését?

2. Hogyan szándékozik a Bizottság javítani az ifjúsági garancia végrehajtásának nyomon követését 
és ösztönözni a tagállamokat az eszköz hatékonyságának növelésére?

3. Támogatja-e a Bizottság a Parlament felhívását az ifjúsági garancia keretében kínált 
állásajánlatok minőségének javítására, például a szakmai gyakorlatok minőségi 
keretrendszeréről szóló ajánlás felülvizsgálatával és a díjazás kötelező érvényű elve 
bevezetésének támogatásával? Hogyan kívánja a Bizottság ösztönözni a tagállamokat ennek 
végrehajtására, és segíteni őket a minőségi ajánlatok kötelező kritériumainak 
meghatározásában?

4. Milyen konkrét intézkedéseket szándékozik tenni a Bizottság annak érdekében, hogy csökkentse 
a munkanélküliséget az ifjúsági garancia keretében kínált szakképzési programokban való 
részvétel népszerűsítésével ?
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