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JAVASLATOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét képező új készségek és munkahelyek 

menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a versenyképes, fenntartható és innovatív gazdaság 

megteremtéséhez képzett munkaerőre van szükség, és ki kell dolgozni a tudományos és 

innovációs rendszer frissítésére irányuló, a jobb foglalkoztathatóságot, a növekedést és a 

társadalmi kohéziót előmozdító fejlesztéspolitikákat, azért, hogy az új készségek és 

munkahelyek menetrendjét a válságot követő időszakhoz igazítsák, és hogy megelőzzék a 

jövőben az ilyen jelenségek megismétlődését; ebben az összefüggésben hangsúlyozza az 

alkalmazottak képzésére vonatkozó konkrét és következetes intézkedések fontosságát;  

2. támogatja a legfontosabb nemzeti, regionális és helyi szereplők részvételével az integrált 

megközelítések előmozdítását; ebben az összefüggésben hangsúlyozza a regionális 

dimenzió jelentőségét az új készségek és munkahelyek menetrendjének teljesítésében; úgy 

véli, hogy az európai régiók részvétele hozzájárul a menetrend valódi sikeréhez és kéri e 

dimenzió erősítését;  

3. hangsúlyozza a foglalkoztatási szolgálatok munkakeresők és munkáltatók szempontjainak 

megfelelő javításának és diverzifikálásának szükségességét, továbbá különösen fontos a 

munkanélküliek, a fiatalok és a sérülékeny csoportok számára személyre szabott állami 

foglalkoztatási szolgálatok kialakítása; 

4. szorgalmazza, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a fiatalok körében a munkanélküliség 

csökkentésére, mivel közöttük sok a megfelelő oktatásban részesült, magasan képzett 

fiatal, aki a tapasztalat hiánya, vagy hasonló okok miatt képtelen munkát találni és 

tegyenek érdekükben tényleges, hatékony lépéseket; hangsúlyozza, hogy ez a helyzet az 

EU munkaerőpiacának hosszú távú torzulásához vezethet; 

5. tekintettel Európa népességének elöregedésére, kéri a tagállamokat, hogy az idős emberek 

munkaerőpiacra jutásának megkönnyítése céljából hozzanak létre eszközcsomagot, és  az 

aktív és egészséges időskorra vonatkozó európai innovációs partnerség fényében felhív az 

idős embereknek nyújtott iránymutatás és aktivizálásuk előmozdítására, illetve annak 

széleskörű támogatására; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ezek az emberek a 

munkaerőpiacra való visszatérésüket lehetővé tevő továbbképzésben részesüljenek és új 

képesítéseket szerezzenek; ezzel összefüggésben hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 

például coaching projektek révén fel lehet használni az idős emberek tudását és 

tapasztalatait;  

6. felhívja a figyelmet arra, hogy a nők körében a növekvő munkanélküliség még a magasan 

képesített és magas szakképzésben részesült nőket is érinti, és felszólítja a Bizottságot, 

hogy tegyen erőfeszítéseket a nők és a férfiak egyenlő munkaerő-piaci lehetőségeinek 

biztosítására;  

7. kiemeli annak szükségességét, hogy biztosítani kell az új készségekre szánt pénzügyi 
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eszközök hatékonyabb felhasználásának és a nemzeti kormányoknak a 

munkahelyteremtés fellendítésében való nagyobb részvételét, többek között a zöld 

gazdaság növekedést mutató területén is; hangsúlyozza, hogy a szociális szektort fel 

lehetne használni a munkahelyteremtésre a társadalmilag kevésbé kedvezményezett 

helyzetben lévő társadalmi csoportok számára, ami főként az alapok és programok 

mozgósítását foglalja magában; az Európai Szociális Alapot (ESZA), az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az egész életen 

át tartó tanulás programját és a Progress programot és az INTERREG programokat; 

8. hangsúlyozza a különböző európai alapok közötti szinergiák fontosságát és aláhúzza a 

decentralizált megközelítés fontosságát ezen alapok alkalmazásakor a munkaerő-piaci 

követelményeknek való megfelelés során; úgy véli, hogy szükség van arra is, hogy az 

egyének és vállalkozások számára megfelelő ösztönzőket biztosítsanak a képzésbe való 

beruházáshoz; hangsúlyozza, hogy e tekintetben figyelembe kell venni a kohéziós 

politikának az erőforrás-hatékony Európa kiemelt kezdeményezésben betöltött szerepét és 

az általa képviselt fenntartható növekedési potenciált; 

9. üdvözli az EU27-ben a fiatal munkakeresőket célzó „Az első munkahelyed – EURES” 

kísérleti projekt beindítását; véleménye szerint a projektbe be kell kapcsolódniuk a 

fiatalok integrációjával foglalkozó helyi önkormányzatoknak és szervezeteknek is, 

függetlenül a fiatalok társadalmi vagy földrajzi származási helyétől; 

10. egyetért azzal, hogy növelni kell a kohéziós politika eszközeinek – nevezetesen az ESZA 

– hatékonyságát, törekedve a pénzügyi források kevesebb prioritásra való 

összpontosítására, a partnerségi elv erősítésére, az intézményi reformokhoz szükséges 

feltételek megerősítésére, egyértelmű és mérhető célok meghatározására, valamint arra, 

hogy a Bizottság és a tagállamok fejlesztési és partnerségi beruházási szerződéseket 

írjanak alá; 

11. támogatja az új munkahelyek teremtésére irányuló politikákat, prioritásként figyelembe 

véve a magánszektorban a munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és középvállalkozások 

(kkv-k) szükségleteit; megállapítja, hogy ki kell alakítani azokat a képzési 

mechanizmusokat is, amelyekhez a magánszférának szintén hozzá kell járulnia, illetve 

amelyek igényeiknek megfelelnek; támogatja az új készségek létrehozására irányuló 

intézkedéseket, különösen a kkv-k vonatkozásában; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a vállalkozások közvetlen uniós támogatási 

rendszereinek jelenlegi keretét és tanulmányozza, mennyiben lehetséges, hogy a 

támogatás oroszlánrészét a vállalati munkahelyteremtésre, a dolgozók készségeinek 

fejlesztésére és további képzési programok megvalósítására fordítsák; 

13. különös fontosságot tulajdonít a hatásos ösztönzők és költségmegosztási konstrukciók 

bevezetésének annak érdekében, hogy mind köz-, mind magánforrásból többet fordítsanak 

a munkaerő továbbképzésére, illetve az egész életen át tartó tanulásra, különös hangsúlyt 

fektetve az információs és kommunikációs technológiákra, valamint a digitális 

ismeretekre, valamint a nyelvtanulásra, a tervezési, elemző, szervezési, problémamegoldó 

és kommunikációs készségek fejlesztésére és az új helyzetekhez való alkalmazkodás 

képességének fejlesztésére; hangsúlyozza az információs és kommunikációs technológiák 

lakóhelytől és társadalmi helyzettől független hozzáférhetősége javításának 
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szükségességét; 

14. úgy véli, hogy a kutatás és fejlesztés terén működő magánvállalkozások támogatása új 

munkahelyek teremtését fogja elősegíteni és lehetővé teszi a piaci igényekre reagáló új 

készségek kifejlesztését; 

15. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok cseréje és a hálózatépítés a 

felsőoktatás, a kutatás és az üzleti központok közötti mechanizmusok összehangolása 

nemzeti és uniós szinten fontos szerepet játszik a készségek javításában, illetve azok 

munkaerő-piaci igényekkel való összehangolásában; fontosnak ítéli a munkáltatói 

hálózatok megszilárdítását és a legjobb gyakorlatok cseréjét a munkáltatók körében; 

hangsúlyozza a munkáltatók és a szakképzési intézmények közötti kereslet-kínálat stabil 

egyensúlyának jelentőségét; felhívja a helyi és regionális hatóságokat, hogy mozdítsák elő 

az európai környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS) és ösztönözzék a 

gazdasági ágazatokat arra, hogy tegyenek erőfeszítéseket az EMAS nyilvántartásába 

történő felvételük érdekében;  

16. üdvözli a Bizottság javaslatát, amely – a jövő állásaira felkészítő felsőoktatási 

specializáció keretében működő – európai kiválósági központok támogatására irányul; 

hangsúlyozza, hogy a regionális és helyi hatóságok helyzete és képessége különösen a 

városi területeken a legalkalmasabb az innovatív vállalkozási klaszterek növekedéséhez 

szükséges feltételek megteremtéséhez; rámutat arra, hogy a klaszterek kialakulása 

jelentősen felgyorsíthatja a helyi gazdasági fejlődést és új munkahelyeket teremthet a 

régiókban; 

17. rámutat arra, hogy a stratégia új készségekre és munkahelyekre vonatkozó célkitűzéseinek 

a megvalósítása elsődlegesen a tagállamok és régióik feladata; ezért úgy véli, hogy 

feltétlenül szükséges, hogy a Bizottság ellenőrizze, hogy valamennyi tagállam magáénak 

vallja a stratégia célkitűzéseit; 

18. felszólítja a Bizottságot, hogy a munkaerő mobilitásának javítása érdekében tegyen 

lépéseket az adminisztratív és jogi akadályok megszüntetésére a szakmai képesítések 

elismerése és a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatósága terén; hangsúlyozza, 

hogy a regionális egyensúlyzavarok csökkentésének és a kohéziós politika célkitűzései 

elérésének lehetséges eszközeként növelni kell a munkaerő mobilitását az uniós 

tagállamok között. üdvözli a Bizottságnak az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES-

hálózat) reformjára irányuló kezdeményezését az utazó munkavállalóknak és 

álláskeresőknek nyújtott szolgáltatások javítása céljából, különösen a határ menti 

területeken;  

19. kéri a nemzeti, regionális és helyi szereplők bevonását a menetrend végrehajtása során 

bekövetkező változásokat értékelő, kiigazító és meghatározó eljárásokba. 
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