CSELEKVÉSI KERETTERV A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSRÓL
Bevezető
Az Európai Szociális Párbeszéd keretében a munkavállalók részéről az ETUC (Európai Szakszervezeti
Szövetség), a munkáltatók részéről a BUSINESSEUROPE (Európai Vállalkozások Szövetsége) és a
CEEP (Állami Vállalkozások Európai Központja) vett részt a cselekvési keretterv megtárgyalásában a
2012 szeptembere és 2013 áprilisa közötti időszakban. 2013 júniusában jóváhagyták Cselekvési
keretterv a fiatalok foglalkoztatásáról (Framework of Actions on Youth Employment) című
dokumentumot, amelyet a magyarországi szakszervezeti konföderációk is támogattak.
A cselekvési keretterv az első prioritása az európai szociális partnerek 2012-2014-es
munkaprogramjának. Célja, hogy az európai szociális partnerek népszerűsítsék azokat a
megoldásokat, amelyek eredményeként csökkenhet a fiatalok körében a munkanélküliség.
Egyúttal felszólítják a nemzeti szociális partnereket, a hatóságokat és más érintetteket, hogy
közösen lépjenek fel és érjenek el kézzel fogható eredményeket a fiatalok foglalkoztatásának
növelésében.
Több pilléren nyugvó megközelítésre van szükség, hogy kialakuljon egy dinamikus, nyitott és
mobilis munkaerőpiac a fiataloknak, valamint olyan intézkedésekre és ehhez megfelelő forrásokra,
amelyek több és jobb munkahely, magas minőségű tanulási lehetőségek és a fiatalok tudása és a
munkáltatók elvárásai közötti jobb egyensúly létrehozására koncentrálnak.
A cselekvési keretterv már létező és új jó gyakorlatokra épül, amelyek 4 meghatározott prioritáshoz
kapcsolódnak: oktatás, átmenet a munka világába, foglalkoztatás és vállalkozás. Az európai
szociális partnerek célja, hogy a legsikeresebben alkalmazható megoldásokat népszerűsítsék,
amelyek inspirációként szolgálhatnak a nemzeti szintű szociális partnereknek és döntéshozóknak
az egyes országokban. Külön javaslatokat fogalmaztak meg az EU intézményei és a tagállamok
kormányai felé is.
Helyzetértékelés
Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legnagyobb problémája. Több mint 5,68 millió európai
fiatal munkanélküli, így az átlagos ifjúsági munkanélküliségi arány 23,4% (Magyarországon 29,9%),
mely duplája a teljes munkanélküliségi rátának.
A munkával rendelkező fiatalok kimagasló hányada (42%) csak határozott idejű vagy
részmunkaidős foglalkoztatásban (32%) tudott elhelyezkedni. A fiatal nők veszélyeztetettebbek,
mint a férfiak. A munkaerőpiacra való belépéskor a munkatapasztalat hiánya alapvető probléma.
Még nagyobb probléma az, hogy az oktatási és szakképzési rendszer nincs összhangban a
munkaerő-piaci igényekkel, így a munkaerőpiacra lépő fiatalok nagy része nem rendelkezik a
megfelelő készségekkel és kompetenciákkal. Ha nem sikerül a végzettségüknek megfelelő
munkában elhelyezkedniük, többrétegű kihívásokkal kell szembenézniük: munkába álláskor
kiszorítják az alacsonyabb végzettségű, de az adott munkakörre alkalmas fiatalokat a
munkaerőpiacról, vagy munkanélkülivé válásuk esetén külön terhet rónak a családra, és az
elszegényedés veszélyének lesznek kitéve.
Az Eurofund szerint Európában 7,5 millió olyan fiatal van, aki sem oktatásban vagy szakképzésben
nem részesül, sem munkaviszonyban nem áll. Ennek költsége európai szinten több mint 153
milliárd Euro évente, mely az EU GDP-nek 1,2%-a.
Az aktív munkaerőpiaci politikák részei ugyan a megoldásnak, de az ifjúsági munkanélküliség
csökkentése nem lehetséges az oktatás megreformálása nélkül.

A keretterv súlypontjai, javaslatok
A keretterv négy prioritást határoz meg az ifjúsági foglalkoztatás elősegítése terén, melyek a
következők:
1.) a képzési folyamatok megújítása
2.) a munkaerőpiacra való belépés folyamatának megkönnyítése
3.) a foglalkoztatás bővítése
4.) a fiatal vállalkozók támogatása
1. A képzési folyamatok megújítása
A fiatalokat olyan alapkompetenciákkal kell ellátni az oktatás korai szakaszától kezdve, amelyek a
későbbi munkaerőpiaci esélyeiket növelik. Ehhez egy jól megtervezett szakképzési rendszer,
valamint duális képzési rendszer szükséges, ahol a diákok oktatás mellett lehetőséget kapnak a
gyakornoki munkára.
Az oktatáshoz való jog emberi alapjog, az oktatáshoz való hozzáférésben semmiféle
diszkriminációnak helye nincs. Ehhez egy ingyenes, jól működő általános- és középiskolai oktatási
rendszerre van szükség, valamint a szakképzésre fordított forrásokra. Különös figyelmet kell
fordítani azokra a diákokra, akik idő előtt kiesnek az oktatási rendszerből.
A duális rendszerekben, amelyek alapja a munkahelyi készségek korai elsajátítása, az oktatás
jelentős része egy vállalaton belül történik. A képzés az elméleti és gyakorlati tudás
megszerzésének egyensúlyára koncentrál. A jól megalapozott duális képzési rendszerek
bizonyítottan hozzájárulnak a fiatalok munkanélküliségi esélyeinek csökkentéséhez.
A gyakornoki képzési rendszerek alapja az, hogy azok a diákok, akik már elsajátították a megfelelő
alapkompetenciákat, lehetőséget kapnak arra, hogy gyakornokként kipróbálják magukat egy cég
keretei között. Ehhez pontosan meghatározott tanulási célokat kell kitűzni, melyekkel a munkaadó
és a gyakornok, valamint az oktatási intézmény is egyetért.
A gyakorlat megszerzésének alapja a végzett diákok első éveinek támogatása. Az európai szociális
partnerek támogatják az Európai Bizottság javaslatát, melyben ösztönzi a tagállamok
kezdeményezéseit a gyakorlati képzés erősítésére.
A mobilitás támogatásának, azaz az EU országok közötti szabad munkaerőpiaci áramlás
elősegítésének már tanulókorban el kell kezdődnie.
A szociális partnerek folyamatosan ellenőrzik és értékelik a szakképzési rendszerek állapotát, és arra
buzdítják a tagszervezeteket, hogy országos szinten is tegyék meg ezt. A gyakornoki rendszerek
fejlesztésében aktív szerepet vállalnak, valamint dolgoznak azon, hogy az oktatáson belül az egyes
szakképesítési alapképzéseknek nagyobb vonzereje legyen a diákok számára.
Javasolják, hogy az Európai Bizottság a foglalkoztatási kerettervéhez csatolja a munka alapú
oktatási rendszer programját, valamint az egyeztetésbe vonja be a szociális partnereket. Az EU-nak
és tagállamainak javasolják, hogy éljenek az olyan EU programokkal, melyek a gyakornoki rendszer
reformálását tűzik ki célul. Ilyen például az Európai Tudományos Alapítvány programja. Javasolják
továbbá a tagállamoknak, hogy országos kampányokkal népszerűsítsék a szakképzést,
különítsenek el alapot az ágazati vagy országos gyakornoki programokra, hozzák létre a gyakornoki
program kereteit, valamint biztosítsák a minőségi oktatást.
2. Az átmenet elősegítése
A fiatalok esetében a legfontosabb munkaerőpiaci átmenet az oktatási rendszerből való kilépés és
a munkahelyre való belépés között eltelt időszakasz. Az EU ifjúsági foglalkoztatási kerettervét 2013.
február 8-án fogadták el.
Az Ifjúsági Garanciaprogram, melyet 2013. február 28-án fogadott el az EPSCO (Foglalkoztatási,
Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács), célul tűzi ki, hogy a fiatal
munkakeresők ne essenek ki a munkaerőpiacról hosszú időre. Ennek elérése érdekében célja, hogy

vagy álláslehetőséget, vagy oktatási-, vagy gyakornoki lehetőséget kapjanak a munkaerőpiacra
kilépést követő bizonyos idő elteltével. Számos tagállamban szükséges egy ilyen fajta
garanciaprogram bevezetése. Ez hozzájárulhat az EU 2020 stratégia céljainak eléréséhez, mint
például az oktatási rendszerből való kiesés kockázatának csökkentéséhez, valamint a 20-64 éves
korosztály foglalkoztatottságának növeléséhez is.
Ehhez a megfelelő információnyújtás elengedhetetlen. Ez különösen igaz a közszférára, melynek
munkahelyi lehetőségeiről a fiatalok nem sokat tudnak. Fontos továbbá az új típusú kompetenciák
felismerése és oktatása.
Javaslatok: a tagországok biztosítsák az európai támogatások megfelelő helyen való felhasználását,
az EB és a tagállamok vonják be a szociális partnereket az országos ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezésekbe, valamint az ifjúsági garanciaprogramhoz hasonló program bevezetésekor a
mindenkori kormány kifejezetten olyan fiatal munkavállalókra koncentráljon, akik a
munkaerőpiacon rosszabb esélyekkel rendelkeznek.
3. Foglalkoztatottság
Európa-szerte 2 millió üres állás van, és több mint 26 millió munkanélküli. A cél a minőségi
munkahelyek teremtése, melyhez dinamikus, nyitott és mobilis munkaerőpiacra és megfelelő
makroökonómiai eljárásokra van szükség. Mivel az alapkompetenciák sokszor hiányoznak a fiatal
munkavállalók eszköztárából, az európai szociális partnereknek maximálisan támogatniuk kell
azokat az európai kezdeményezéseket, amelyek a fiatal álláskeresők mobilitását és át-, vagy
újraképzését segítik elő.
A tanácsadói és mentori programok a generációk közötti szolidaritást, valamint az egyéni
készségek fejlesztését segítik elő.
Javaslatok: Az EU és tagállamai együtt dolgozzanak azon, hogy a fiatalok foglalkoztatását vonzóvá
tegyék a munkaadók számára. Fektessenek be a kutatási és fejlesztési programokba, az oktatásba
és szakképzésbe, hogy a fiataloknak lehetőségük nyíljon megszerezni első munkatapasztalatukat.
Mindezekben a szociális partnerekkel való egyeztetés elengedhetetlen.
4. A fiatal vállalkozók támogatása
A vállalkozói gondolkodás megalapozásának már kisiskolás korban el kell kezdődnie és
folytatódnia kell közép- és szakoktatásban, valamint a felsőoktatásban is.
A fiatal vállalkozók támogatása mentori programokkal és egyéb támogató programokkal
lehetséges, a sikeres vállalkozás beindításához minden szakterületre ki kell dolgozni stratégiai
programokat.
A BUSINESSEUROPE, a UEAPME, a CEEP és az ETUC a fent vázolt cselekvési kerettervet minden
tagállamban népszerűsíteni fogja, és elősegíteni igyekszik annak gyakorlatba ültetését az egyes
tagállamok gyakorlatainak figyelembevételével.
Az EU és a szociális partnerek regionális konferenciákat szerveznek majd a cselekvési keretterv
népszerűsítése érdekében.
A szociális partnerek elkötelezettek abban, hogy az EU intézményeivel együttműködve a három
éves beszámoló benyújtását követően kiértékeljék a keretterv hatásait.
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