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A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁVAL
FOGLALKOZÓ JOGSZABÁLYCSOMAG
EDUC-V-032
10. cikk

Kiegészítés :
Véleménytervezet
rámutat, hogy a fiatalok foglakoztatásának
tekintetében azok az országok érik el a legjobb
eredményeket, amelyekben a fiatalok színvonalas
szakmai gyakorlatokon vehetnek részt, és
tanulószerződéses
gyakorlati
képzési
rendszerekbe kapcsolódhatnak be ,amelyek a
képzési és a munkahelyi kihelyezési rendszer
szerves részét képezik. Azt is megjegyzi, hogy
ehhez
elengedhetetlen
a
foglalkoztatási
szolgáltatások hatékonysága. Hangsúlyozza ezért,
hogy fel kell hívni a figyelmet a létező uniós
állami pályaorientációs és foglalkoztatáskutatási
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
bevált
gyakorlatokra;

Módosítás
rámutat, hogy a fiatalok foglakoztatásának
tekintetében azok az országok érik el a legjobb
eredményeket, amelyekben a fiatalok színvonalas
szakmai gyakorlatokon vehetnek részt, és
tanulószerződéses
gyakorlati
képzési
rendszerekbe kapcsolódhatnak be ,amelyek a
képzési és a munkahelyi kihelyezési rendszer
szerves részét képezik. Azt is megjegyzi, hogy
ehhez
elengedhetetlen
a
foglalkoztatási
szolgáltatások hatékonysága. Hangsúlyozza ezért,
hogy fel kell hívni a figyelmet a létező uniós
állami pályaorientációs és foglalkoztatáskutatási
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
bevált
gyakorlatokra; emellett úgy véli, hogy a
foglalkoztatási
szolgáltatások
és
a
pályaorientációs tanácsadás folyamatába be kell
vonni lehetőség szerint minél több helyi ifjúsági
szervezetet.

Indoklás
A fiatalok munkaerőpiaci igényeinek feltérképesében és az elhelyezkedés támogatásában eredményes
szerepet vállalhatnak a helyi ifjúsági szervezetek is, ezért célszerű lehet ezen szervezetek bevonása
ezekbe a folyamatokba.
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13. cikk

Kiegészítés :
Véleménytervezet
arra ösztönzi a tagállamokat és az illetékes
intézményeket, hogy dolgozzanak ki olyan
képzési programokat, amelyek megkönnyítik és
anticipálják az oktatásból a munkába történő
átmenetet annak elkerülése érdekében, hogy a
fiatalok perspektívák nélkül, túlságosan sokáig
maradjanak az oktatási-képzési rendszerben. A
munkaerőpiacra történő korai belépést azonban ki
kell egészíteni azzal a lehetőséggel, hogy a
fiatalok folytathassák képzésüket annak
érdekében, hogy a továbbképzés jegyében
tökéletesítsék képzettségüket, vagy átképezzék
magukat;

Módosítás
arra ösztönzi a tagállamokat és az illetékes
intézményeket, hogy dolgozzanak ki olyan
képzési programokat, amelyek megkönnyítik és
anticipálják az oktatásból a munkába történő
átmenetet annak elkerülése érdekében, hogy a
fiatalok perspektívák nélkül, túlságosan sokáig
maradjanak az oktatási-képzési rendszerben. A
munkaerőpiacra történő korai belépést azonban ki
kell egészíteni azzal a lehetőséggel, hogy a
fiatalok folytathassák képzésüket annak
érdekében, hogy a továbbképzés jegyében
tökéletesítsék képzettségüket, vagy átképezzék
magukat; Ugyanakkor a helyi és regionális
önkormányzatok, oktatásügyi és képzésben
érintett intézmények, állami munkahivatalok
közreműködésével javasolja regionális
munkaerőpiaci és szakképzési stratégiák
kidolgozását és gyakorlatba ültetését.

Indoklás
A tagállami munkaerőpiac rendszerén belül számos regionális sajátosság tapintható ki. Sok esetben
tagállamon belül régióról-régióra változnak a munkaerőpiaci kihívások, ezek adekvát kezelése csupán a
helyi igényekre és problémákra figyelő stratégiák mentén lehetséges. Ebben a folyamatban
szerepkörüknél fogva a helyi és regionális önkormányzatoknak kiemelt szerep jut.
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20. cikk

Új cikk :
Kiegészítés
szükségesnek tartja, hogy az állami illetve
önkormányzati fennhatóság alá tartozó
munkaerő-elhelyező szervezetek és ügynökségek
intézményes keretek között is elősegítsék a
fiatalok gyakornoki tevékenységét, ellenőrző
szerepkőrrel bírjanak, valamint vállalják fel a
gyakornokok elhelyezkedésének utánkövetésével
járó feladatokat.

Indoklás
Azáltal hogy ezek a szervezetek és ügynökségek szerepet vállalnak a gyakornoki programok
kivitelezésében, ellenőrzésében és utánkövetésében saját későbbi munkájukat könnyíthetik meg, hisz
csökkenthetik a kitermelendő diplomas vagy diploma nélküli munkanélküliek számát.
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21. cikk

Kiegészítés
Véleménytervezet
megjegyzi, hogy még ha rövid időtartamúak is, a
szakmai gyakorlatoknak hasznos képzési
időszakoknak kell lenniük, amelyek lehetővé
teszik, hogy a fiatalok a lehető leggyorsabban
belépjenek a munkaerőpiacra, és megvessék ott a
lábukat. Ezért a szakmai gyakorlatoknak mind a
képzés tartalma, mind a szociális védelem
szempontjából magas színvonalúaknak kell
lenniük;

Módosítás
megjegyzi, hogy még ha rövid időtartamúak is, a
szakmai gyakorlatoknak hasznos képzési
időszakoknak kell lenniük, amelyek lehetővé
teszik, hogy a fiatalok a lehető leggyorsabban
belépjenek a munkaerőpiacra, és megvessék ott a
lábukat. Ezért a szakmai gyakorlatoknak mind a
képzés tartalma, mind a szociális védelem
szempontjából magas színvonalúaknak kell
lenniük;
Továbbá úgy gondolja, hogy a helyi és regionális
önkormányzatok
példát
mutathatnak
a
színvonalas gyakorlati programok kivitelezése
terén, ezért javasolja, hogy az oktatási
intézményekkel együttműködve járjanak élen a
gyakornokok
fogadásában
és
foglalkoztatásában.

Indoklás
Az önkormányzati munka ma már interdiszciplináris tudást és modern szakmai ismereteket feltételez.
Ezért elengedhetetlen az újszerű elméleti tudásformák becsatornázása a fiatalok által, hisz ez a közszféra
innovációs hajlandóságát is növelheti. Nem szabad ugyanakkor elfeledni azt sem, hogy az
önkormányzatok számos tagállamban nagyfoglalkoztatóknak számítanak több száz vagy éppen több ezer
embert foglalkoztatnak, így a sikeres elhelyezkedéshez szükséges gyakorlati ismeretek átadásában is
szerepet kell vállalniuk.
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38. cikk

Kiegészítés
Véleménytervezet
arra ösztönzi a tagállamokat, hogy dolgozzanak
ki és valósítsanak meg olyan szakpolitikákat és
eszközöket, amelyek támogatják a fiatalok induló
vállalkozásait, többek között a hitelekre és
pénzügyi kölcsönökre vonatkozó garanciák
különféle formái, az alacsonyabb hitel
kamatlábak és mikrohitel-eszközök révén;

Módosítás
arra ösztönzi a tagállamokat, hogy dolgozzanak
ki és valósítsanak meg olyan szakpolitikákat és
eszközöket, amelyek támogatják a fiatalok induló
vállalkozásait, többek között a hitelekre és
pénzügyi kölcsönökre vonatkozó garanciák
különféle formái, az alacsonyabb hitel
kamatlábak és mikrohitel-eszközök révén;

javasolja, hogy bizonyos esetekben gondolják
újra a meglévő nemzeti szakpolitikákat és
eszközöket,
amelyek a fiatalok induló
vállalkozásait hivatottak támogatni, annak
érdekében, hogy ezek a programok és
támogatások
az
eddiginél
nagyobb
népszerűségnek örvendjenek és hatékonyabban
fejthessék ki hatásukat.

Indoklás
A tagállami szakpolitikák és eszközök, amelyek a fiatalok induló vállalkozásait segítik elő – hitelek és
hitelgaranciák, kamatlábak és mikrohiteleszközök – napjaink új gazdasági kihívásainak fényében
esetenként felülvizsgálatra és módosításra szorulnak.

