29. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

BORBOLY Csaba
ÁRGYELÁN János
DRĂGHICI Emil
DUDÁS Róbert
KOVÁCS Raymund
MAGYAR Anna
MAJTHÉNYI László
MORARU Victor
NICA Alin Adrian
OPREA Emilian
RIBÁNYI József
SZABÓ Róbert
VARGA Zoltán

Foglalkoztatáspolitikai iránymutatások
SEDEC–VI/001
9. pont
A szöveg a következőképpen egészítendő ki:

Véleménytervezet

Módosítás
hangsúlyozza a foglalkoztatási és oktatási politikák
összekapcsolásának jelentőségét. A régiók gazdasági
versenyképességének erősítése csak az ismeretek
révén érhető el, mivel a gazdasági fejlődés alapját a
képzett munkavállalók jelentik. Következésképpen
prioritást élvez a szakmai képesítések – képzés,
átképzés és szakképzés – területe, és ezért szükséges a
foglalkoztatási és oktatási politikák összekapcsolása;
Indokolás
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32. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

BORBOLY Csaba
ÁRGYELÁN János
DRĂGHICI Emil
DUDÁS Róbert
KOVÁCS Raymund
MAGYAR Anna
MAJTHÉNYI László
MORARU Victor
NICA Alin Adrian
OPREA Emilian
RIBÁNYI József
SZABÓ Róbert
VARGA Zoltán

Foglalkoztatáspolitikai iránymutatások
SEDEC–VI/001
10. pont

A következőképpen egészítendő ki:

Véleménytervezet
hangsúlyozza, hogy a készségek kérdése különösen a
fiatalok számára fontos, akiket továbbra is a 22%
feletti munkanélküliségi ráta sújt, és akiket jobban fel
kellene készíteni a jövőbeli, ezen belül pedig
kiemelten a környezetbarát munkahelyekre; [14]
[14]

Az RB véleménye a következő tárgyban: A zöld
cselekvési terv a kkv-k számára és a „Zöld
foglalkoztatás” kezdeményezés.

Módosítás
hangsúlyozza, hogy a készségek kérdése különösen a
fiatalok számára fontos, akiket továbbra is a 22%
feletti munkanélküliségi ráta sújt, és akiket jobban fel
kellene készíteni a jövőbeli, ezen belül pedig
kiemelten a környezetbarát munkahelyekre; [14]
hasonlóképpen fontosnak tartja a szakmai gyakorlati
lehetőségek szélesítését, nevezetesen az Erasmus+
keretében történő munkahelyteremtési programok
elősegítését, azoknak a mobilitási projekteknek a
vonatkozásában, amelyek a felnőttoktatással, a
szakképzéssel
és
az
egyetemi
oktatással
kapcsolatosak;
[14]Az RB véleménye a következő tárgyban: A zöld
cselekvési terv a kkv-k számára és a „Zöld
foglalkoztatás” kezdeményezés.

Indokolás
A szakmai gyakorlati programban való részvétel a legtöbb esetben elengedhetetlen a hosszú távú foglalkoztatás
szempontjából, az Erasmus + program pedig egyedülálló lehetőséget jelent arra, hogy a diákok nemzetközi
tapasztalatot szerezzenek, amely segíthet az álláskeresés során.
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