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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000075/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta 
Rafalska, Leila Chaibi
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Tárgy: Az európai fiatalok szerepvállalásának növelése: a világjárványt követő foglalkoztatás és 
társadalmi fellendülés

A Covid19-világjárvány rendkívül negatív hatással van a fiatalok foglalkoztatási és társadalmi 
helyzetére Európában, ezért azonnali intézkedésekre van szükség a fiatalok jövőjének és jóllétének 
biztosítása és javítása érdekében. Mindennek fényében Ursula von der Leyden elnök 2022-t az 
ifjúság európai évének nyilvánította, egy olyan évnek, amikor előrelépéseket kell tenni a fiatal 
európaiak világjárványt követő gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi helyzetének helyreállítása 
terén.

1. Hogyan szándékozik a Bizottság bevonni a fiatalokat és képviselőiket az uniós foglalkoztatási és 
társadalmi integrációs politikákat érintő döntéshozatali folyamatba a 2022-es, ifjúság európai éve 
során és azon túl?

2. Hogyan szándékozik a Bizottság jelentést tenni a megerősített ifjúsági garanciáról szóló tanácsi 
ajánlás végrehajtása terén tett előrelépésekről, és hogyan szándékozik együttműködni az érintett 
érdekelt felekkel, többek között a civil partnerekkel, ifjúsági szervezetekkel és szociális 
partnerekkel, a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) munkájában? Létre fog hozni a Bizottság egy, 
a megerősített ifjúsági garancia végrehajtásával foglalkozó kiegészítő uniós munkacsoportot?

3. Hogyan fogja az ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) kezdeményezés kiegészíteni és 
hozzáadott értékkel gazdagítani a megerősített ifjúsági garanciát? Hogyan fogja biztosítani a 
fiatalok számára a minőségi munkahelyeket, beleértve a méltányos javadalmazást, valamint a 
szociális védelemhez és a munkalehetőségekhez való hozzáférést az országukban? Hogyan 
szándékozik a Bizottság elérni a leginkább rászoruló, nem foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülő személyeket, hogy részt vegyenek a programban?

4. Hogyan kívánja a Bizottság összekapcsolni az érdekelt feleket, köztük a köz-, a magán- és az 
oktatási ágazatot a digitális, zöld és vállalkozói készségek fejlesztésének előmozdítása és a 
fiatalok számára minőségi munkalehetőségek teremtése érdekében?

5. Hogyan kívánja a Bizottság elismerni a társadalmi-gazdasági tényezők és a mentális egészség 
közötti kapcsolatot, és hogyan kívánja kezelni a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező 
mentális egészségügyi problémákat új kezdeményezések és a meglévő programok aktualizálás 
révén? Hogyan fogja kezelni a Bizottság a rászoruló fiatalok mentális egészséggel kapcsolatos 
szükségleteit?

6. Hogyan tervezi a Bizottság támogatni a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülő fiatalok jobb munkaerőpiaci befogadását célzó minőségi, rugalmas, 
inkluzív, hozzáférhető és nyitott tanulási pályákat a meglévő és az új programokban, például az 
egyéni tanulási számlákkal és a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos kezdeményezésekben?

7. Tervezi-e a Bizottság a meglévő európai eszközök – például a szakmai gyakorlatok minőségi 
keretrendszere és a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai 
keretrendszere – felülvizsgálatát annak érdekében, hogy azok minőségi kritériumokat 
tartalmazzanak a fiataloknak tett ajánlatokra vonatkozóan, ideértve a gyakornokok méltányos 
díjazásának elvét is?
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