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ELŐSZÓ 
 

A fiatalok különösen sérülékeny munkaerő-piaci helyzete már régóta aggodalomra ad okot európai és 

nemzeti szinten. A munkanélküliség a fiatalok körében hagyományosan sokkal magasabb, mint az 

össznépesség esetében. 2008-ban, a pénzügyi válságot megelőzően, a 15–24 év közötti fiatalok mintegy 

16%-a volt munkanélküli az EU-ban, ami nagyjából az össznépesség munkanélküli rátájának a duplája. A 

fiatalokat különösen súlyosan érintette a válság: 2013-ban az EU-28-ban a fiatalok munkanélküliségi 

rátája elérte a 23,5%-ot, míg az általános munkanélküliségi ráta az EU-ban 10,8% volt. Mintegy 7,5 millió 

15 és 24 év közötti európai fiatalnak nincs munkaviszonya, és nem részesül oktatásban vagy képzésben 

sem (NEET-fiatalok). 

 

Az EGSZB számos alkalommal bírálta ezeket a munkanélküliségi rátákat, és felkérte az összes érintett 

felet, hogy sürgősen hozzanak hatékony és sarkalatos intézkedéseket ennek az ördögi körnek a 

megszakítására, mely egy egész nemzedék jövőjét zálogosíthatja el. Azt is sürgette, hogy megfelelő 

beruházásokkal segítsék az ifjúságot, melyeknek hosszú távon érik majd be a gyümölcse. 

 

Egyértelmű, hogy a foglalkoztatás növekedésének kilátásai nagymértékben azon múlnak majd, hogy az 

EU megfelelő makrogazdasági, ipari és innovációs szakpolitikák révén mennyiben képes gazdasági 

növekedést generálni. 

 

Ugyanakkor a fiatalok munkanélküliségi válságának kezelése nyomán számos közösségi szintű 

kezdeményezés is született, így például a fiatalok foglalkoztatásával foglalkozó jogszabálycsomag, az 

ifjúsági garancia (YG), a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége, a szakmai gyakorlatok 

minőségi keretrendszere, valamint az EURES álláskereső hálózat reformja. 

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság munkaerő-piaci megfigyelőközpontja a fentiek 

figyelembevételével készítette jelen tanulmányt, amely az uniós ifjúsági foglalkoztatási politikák 

végrehajtását vizsgálja a civil társadalom szemszögéből hat kiválasztott tagállamban Görögországban, 

Olaszországban, Horvátországban, Ausztriában, Szlovákiában és Finnországban. A tanulmányban a 

szociális partnerek, ifjúsági szervezetek ás állami hatóságok számos képviselője vett részt, és ezúton 

szeretnénk köszönetet mondani elkötelezettségükért és közreműködésükért.  

 

Christa Schweng  

a munkaerőpiac megfigyelőközpontjának elnöke és  

a jelentés előadója 
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MÓDSZERTAN 
 

E tanulmány célja, hogy a szociális partnerek és a szervezett civil társadalom nézeteit ismertesse a 

következő területeken: 

 

 a nemzeti szinten alkalmazott, a fiatalok munkakeresését segítő szakpolitikák, ideértve 

végrehajtásukat és tényleges hatásukat is; 

 a bevált gyakorlatok vagy a tagállamokban tapasztalt nehézségek; 

 a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos politikákban és a jelenlegi reformokban való részvételük. 

 

Ez a projekt a nemzeti érdekelt feleknek alkalmat nyújt arra, hogy előterjesszék észrevételeiket és 

ajánlásaikat a fiatalok foglalkoztatási politikáival kapcsolatban, lehetővé téve az egymástól való 

kölcsönös tanulást és a nemzeti rendszerek működésének jobb megértését. 

 

A hat tagállam az ifjúságpolitika területén betöltött specifikus helyzete alapján került kiválasztásra. 

Ennek során nemcsak a munkanélküliségi és a NEET-rátákat vették figyelembe (NEET: nem 

foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő), hanem egyéb specifikus kihívásokat is (pl. 

tartós munkanélküliség, romaintegráció), valamint a rendelkezésre álló információkat, továbbá az 

EGSZB-vel, az Európai Bizottsággal és az Európai Unió melletti Állandó Képviseletekkel folytatott vitákat. 

 

Munkanélküliségi ráta, 15–24 évesek, 2013 (Forrás: Eurostat) 
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2013 

Tagállam 
Munkanélküliségi ráta 

15–24 évesek 
Munkanélküliségi ráta 

(25–74 évesek) 

A nem foglalkoztatott 
és oktatásban vagy 

képzésben nem 
részesülő személyek 

(NEET) 

EU (28 tagállam) 23.5 % 9.5 % 13 % 

Görögország 58.3 % 25.4 % 20.6 % 

Horvátország 49.7 % 14.1 % 18.6 % 

Olaszország 40.0 % 10.3 % 22.2 % 

Ausztria 9.2 % 4.3 % 7.1 % 

Szlovákia 33.7 % 12.5 % 13.7 % 

Finnország 19.9 % 6.5 % 9.3 % 

        Forrás: Eurostat 

 

A tanulmány a következők segítségével készült: 

 

 egy kérdőív, amelyet a hat kiválasztott ország (lásd melléklet) legfontosabb szociális 

partnereinek és ifjúsági szervezeteinek küldtek el. A kérdőív témái között szerepeltek a 

tanulószerződéses gyakorlati képzések, a szakmai gyakorlatok, az ifjúsági garancia 

megvalósítása, a mobilitás, a vállalkozói szellem és egyéb olyan tényezők, mint a munkajog, 

a szociális biztonság, továbbá általánosabban olyan intézkedések, amelyek azt hivatottak 

megakadályozni, hogy a fiatalok elveszítsék motivációjukat; 

 

A válaszadók skálája országonként eltérő volt: Ausztriában és Olaszországban mind a 

szakszervezetek, mind pedig a munkaadói szervezetek válaszoltak a kérdőívre. 

Horvátországban a munkáltatók és a munkaadók oldaláról, valamint az ifjúsági hálózattól is 

érkeztek válaszok.  Szlovákiában a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek is 

válaszoltak, csakúgy mint a munkaügyi intézet. Finnországban a szakszervezetektől és az 

ifjúsági szervezettől érkezett válasz; végül Görögországban az egyik munkaadói szervezet és 

a nemzeti ifjúsági tanács válaszolt, míg a Munkaügyi és Szociális Ügyek Minisztériuma és a 

munkaerő-foglalkoztatási szervezet (állami foglalkoztatási szolgálat) szintén felajánlotta 

részvételét a felmérésben. 

 

 helyi szintű interjúk a legfontosabb szakszervezeti gyűjtőszervezetek, munkáltatói 

szervezetek, ifjúsági szervezetek ás állami hatóságok képviselőivel. Az interjúkat 

tanulmányutak keretében készítették három-három LMO-tagból álló csoportok (lásd a lenti 
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táblázatot), melyek munkáját egy titkársági ügyintéző segítette; 

 

 kutatómunka – a témához kapcsolódó dokumentumok összegyűjtése az európai 

intézményektől, agytrösztöktől, minisztériumoktól és a kiválasztott tagállamok EU melletti 

Állandó Képviseleteitől, a nemzeti gazdasági és szociális tanácsoktól, szociális partnerektől, 

a civil társadalomtól stb.; 

 

 nyilvános meghallgatás, amelyet az LMO szervezett 2014. április 1-jén Brüsszelben, és 

amelyen az Európai Parlament képviselői, továbbá az Európai Bizottság, az Eurofund, az 

uniós szintű szociális partnerek, illetve uniós és nemzeti szintű ifjúsági szervezetek 

képviselői vettek részt.  

 

Megjegyzés: Az adott országokra vonatkozó alábbi utalások az egyes nemzeti érdekeltek álláspontját 

tükrözik, és nem magáét a kormányét. 

 

Tagállam & 
kiküldetés kelte: 

Az I. Csoport tagjai 
(Munkaadók) 

A II. Csoport tagjai 
(Munkavállalók) 

A III. Csoport tagjai  
(Egyéb 

tevékenységek) 

FINNORSZÁG 
2014. január 16–17. 

Vladimíra Drbalová Oliver Röpke Meelis Joost 

SZLOVÁKIA 
2014. február 10–11. 

Christa Schweng Xavier Verboven Viliam Páleník 

HORVÁTORSZÁG 
2014. február 17–18. 

Vladimíra Drbalová Xavier Verboven Meelis Joost 

GÖRÖGORSZÁG 
2014. március 4–5. 

Irini Ivoni Pari Daniela Rondinelli Mette Kindberg 

AUSZTRIA 
2014. március 14. 

Christa Schweng Xavier Verboven Kinga Joó 

OLASZORSZÁG 
2014. március 17. 

Christian Ardhe Oliver Röpke Kinga Joó 

      Félkövér betűtípussal az egyes tanulmányutak előadóinak nevét jelöltük. 
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A LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

 

1. Testreszabott megközelítésre van szükség a fiatalok munkanélküliségi rátájának 

csökkentéséhez. 

2. Az oktatás és a munkaerőpiac közötti szoros kapcsolat megteremtése előmozdítja a 

foglalkoztathatóságot és az alkalmazkodóképességet. 

3. Megfelelő végrehajtása esetén az ifjúsági garancia ösztönözheti a strukturális reformokat. 

4. Javítani kell a nemzetközi mobilitással és az EURES hálózattal kapcsolatos ismereteket. 

5. Erősíteni és támogatni kell az állami foglalkoztatási szolgálatoknak az emberek munkába 

állításában játszott szerepét. 

6. A munkaerő-piaci szabályozás munkahelyteremtésre gyakorolt hatásáról kialakult nézetek 

nagyon különbözőek. 

7. Ösztönözni kell az induló vállalkozásokat, és népszerűsíteni a vállalkozói ismeretek oktatását. 

8. A folyamatos felügyelet és értékelés támogatja a hatékony ifjúságpolitikákat. 

9. Legfontosabb következtetés: A szociális partnerek és a civil társadalom elkötelezettek az iránt, 

hogy aktív szerepet vállaljanak a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos szakpolitikai folyamat 

valamennyi szakaszában, ami segíthet a reformok elfogadottságának és hatékonyabb 

végrehajtásának biztosításában. 
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1. Testreszabott megközelítésre van szükség a fiatalok 

munkanélküliségi rátájának csökkentéséhez 
 

Érvelhetnénk úgy is, hogy egy munkanélküli fiatal helyzete ugyanaz Görögországban, mint egy 

munkanélküli fiatalé Németországban, ezért ugyanolyan megoldásokra van szükség esetükben. 

Tanulmányútjaink során azonban egyértelművé vált, hogy ez nem így van: a fiatalok egyéni 

körülményeit – azaz, hogy valaki alacsony vagy magas képzettségű, tartósan vagy átmenetileg 

munkanélküli, mobilis vagy nem – ugyanúgy figyelembe kell venni, mint az oktatási rendszert, az állami 

foglalkoztatási szolgáltatásokba beruházott forrásokat és – általánosabban – az adott országban 

alkalmazott gazdaságpolitikákat. 

 

Minden érdekelt fél, akivel találkoztunk, és aki kitöltötte kérdőíveinket, egyértelműen kifejezésre 

juttatta, hogy nem létezik egyetemes megoldás a fiatalok munkanélküliségi rátájának csökkentésére. 

 

Néhány tagállamban az európai ifjúsági garancia (EYG) program – amely rögzíti, hogy a fiataloknak 4 

hónapon belül munkahelyet vagy képzési lehetőséget kell felkínálni – súlypontja a leginkább 

támogatásra szorulókról – a tartósan munkanélküliekről – áthelyeződött azokra a személyekre, akiket 

könnyebb (újra) foglalkoztatni, megakadályozandó, hogy utóbbiakból tartósan munkanélküliek váljanak. 

A szűkös források időszakában ez a megközelítés megkérdőjelezhető. 

 

Az ifjúsági garancia (YG) lehetőséget nyújt a tagállamok számára strukturális reformok megvalósítására. 

Végrehajtása kulcsfontosságú, ha a tagállamok pozitív jövőbeli perspektívákat akarnak kínálni a fiatal 

nemzedéknek. 

 

2. Az oktatás és a munkaerőpiac közötti szoros kapcsolat 

megteremtése előmozdítja a foglalkoztathatóságot és az 

alkalmazkodóképességet 
 

A (jövőbeli foglalkoztatási kilátások szempontjából) sikeres oktatási rendszerek szoros kapcsolatot 

teremtenek az oktatás/képzés és a munkaerőpiac között. 

 

Ez a helyzet például Finnországban, ahol a felsőéves hallgatók nagy százaléka kezd dolgozni és gyűjt 

gyakorlati munkatapasztalatot tanulmányai során. A tanulószerződéses gyakorlati képzések több mint 

60%-ának esetében haladó szintű tanulmányokról van szó, amelyek felnőttek továbbképzését, illetve 

munkahelyi szakmai képzését foglalják magukban. A szerződéses tanulók kevesebb mint 20%-a fiatalabb 

25 évesnél. 
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Hasonló, bár nem ugyanez a helyzet Ausztriában, ahol a 15 évesek mintegy 40%-a kezd gyakorlati 

képzésbe, amelynek során – gyakorlati tapasztalatot szerezve – 4 napot töltenek a vállalatnál és 1 napot 

az iskolában. 

 

Horvátország 1995-ben újból bevezette a duális gyakorlati képzés rendszerét, és számos módosítást 

követően egy tisztán iskolaalapú rendszerhez jutott el, amely kevesebb gyakorlati munkahelyi képzést 

foglal magában, és nagyobb hangsúlyt fektet az általános oktatási komponensre. A tanulók mintegy 

30%-a folytat gyakorlati képzést. Ennek eredményeképpen az érdekelt felek úgy érezték, hogy a 

szakképzést szolgáló iskolák elvesztették kapcsolatukat a valós gyakorlattal, és a duális oktatásba időt, 

pénzt és energiát befektetni hajlandó vállalatok száma is csökkent. 

 

Görögországban ezzel ellentétben az oktatási rendszer nem veszi figyelembe a munkaerő-piaci 

szükségleteket, és a tanulószerződéses gyakorlati képzések rendszere nemigen használatos. A görög 

munkaadók oktatási rendszerben való részvételét bizalmatlanul szemlélik, mivel a munkáltatók 

hagyományosan nem rendelkeznek oktatási tapasztalatokkal. 

 

A szlovák oktatási rendszer nagy arányban termeli ki az egyetemi diplomákat, főképp a 

társadalomtudományok terén. Tanulmányaik befejeztével a fiatalok gyakorlati tapasztalatok nélkül 

kerülnek ki a munkaerőpiacra, egy olyan képzettség birtokában , amely nem tükrözi a munkaerő-piaci 

igényeket. A tanulószerződéses gyakorlati képzést kínáló iskolák száma csökken. Mivel a munkaadók 

képzett fiatalokat keresnek, de olyan képesítésekkel, amelyek már nem állnak rendelkezésre, egy olyan 

projektet indítottak útjára, amelynek célja, hogy felkeltse az általános iskolai tanulók érdeklődését a 

szakképzést kínáló iskolák iránt. A gyakorlati képzések színvonala az adott iskolától függ: ha az iskolák 

szorosan együttműködnek a munkaadókkal, a tanulóknak nagyobb esélyük van a munkaerőpiacon való 

boldogulásra. A tantervek az adott iskolától és szakmától függenek, azonban nem kötelező érvényűek 

más iskolák számára. 

 

Olaszországban az érdekelt felek szerint az oktatási szektor és a munkaerőpiac két külön világ. Mivel a 

tanulószerződéses gyakorlati képzéseket 2013 második negyedévében 40%-kal kevesebben vették 

igénybe, reformokat indítottak útnak a képzési normák közötti eltérések harmonizációja és a bürokrácia 

leépítése érdekében. 

 

2.1 A pályaorientáció és a pályaválasztási tanácsadás jelentősége 

 

A pályaválasztás kulcsfontosságú döntés. Azzal, hogy a fiataloknak ebben az időszakban úgy nyújtunk 

tanácsot, hogy megmutatjuk nekik a képzési lehetőségek és szakmai pályafutások sokféleségét, 

lehetővé tesszük számukra, hogy tájékozott döntéseket hozzanak. Finnország és Ausztria kivételével, 

ahol a pályaválasztási tanácsadás az iskolarendszer részét képezi, az összes egyéb érintett fél a 
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tanácsadási szolgáltatások hiányáról és/vagy gyenge színvonaláról panaszkodott. Sokan az ifjúsági 

garancia megvalósításában látták e szolgáltatások fejlesztésének egyik útját. 

 

2.2 A tanulószerződéses gyakorlati képzés rendszere 

 

A tanulószerződéses gyakorlati képzést illetően az LMO az Európai Bizottság meghatározását vette 

alapul, amely szerint a tanulószerződéses gyakorlati képzés az alapszintű szakoktatás és szakképzés egy 

olyan típusa, amely formálisan összekapcsolja és felváltva alkalmazza a vállalati alapú képzést (a 

munkahelyen szerzett gyakorlati munkatapasztalat időszakait) és az iskolaalapú oktatást (az iskolában 

vagy képzési központban nyújtott elméleti/gyakorlati oktatás időszakait), és amelynek sikeres elvégzése 

országosan elismert szakmai alapképzési tanúsítványok megszerzéséhez vezet.
1
 Ez a meghatározás nem 

utal külön a munkaadó és a tanuló közötti közvetlen szerződéses kapcsolatot meglétére. 

 

A duális szakképzési rendszer valamennyi érdekelt fél körében, valamennyi meglátogatott országban 

ismert. Igen eltérő formái vannak, ezért az érintettek megítélése is eltérő, a vélemények a rendszer 

túlszabályozottságától (Olaszország) a csupán nemrégiben, nem rendszeres jelleggel, egyértelmű jogi 

keret nélkül bevezetettig (Görögország) terjednek. Ugyanakkor az érdekelt felek véleménye 

megegyezett abban, hogy maga az eszköz hasznos a fiatalok munkanélkülisége és a munkaerő-piaci 

kereslet és kínálat között eltérések ellen folytatott küzdelemben, és tovább kellene fejleszteni a szociális 

partnerekkel való szoros együttműködésben. Biztosítani kell a tantervek rendszeres aktualizálását, hogy 

olyan korszerű képzést lehessen nyújtani, amely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy boldoguljanak a 

technika fejlődésével. A szerződéses státuszt és a két fél kötelezettségeit a válaszadók nem mindig 

tartották egyértelműnek (pl. Horvátország, Szlovákia). Az érdekelt felek átlátható jogi keretet és a 

bürokratikus terhek csökkentését sürgették – különösen a kkv-k számára. 

 

2.2.1 Tananyag 
 

A tananyag színvonalát gyakran nem hangolják össze egy adott országon belül, és ez aggodalomra ad 

okot. 

 

A szlovák munkaadók úgy vélték, hogy a szakmai szervezeteknek nemcsak a záróvizsga 

követelményeinek, hanem az egyes szakmák kialakítandó és szükség esetén frissítendő tanterveinek 

formálásához is hozzá kellene járulniuk. 

 

A jelenleg zajló horvát reformok csökkentették a gyakorlati oktatásra fordított óraszámot, és a 

tanárokra ruházták a tantervek tartalmi kidolgozásának felelősségét, ideértve a gyakorlati képzést is; a 

                                            
1  Európai Bizottság: Apprenticeship supply in the Member States of the European Union [A tanulószerződéses gyakorlati képzés 

forrásai az Európai Unió tagállamaiban], 2012. január. 
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kisiparosok és kézművesek kamarája szerint ez nem készíti fel megfelelően a tanulókat a 

munkaerőpiacra való belépésre. A horvát ifjúsági hálózat aggodalommal szemléli, hogy a munkaadók 

nem tartják tiszteletben a jogi kötelezettségeket. 

 

A gyakorlati képzési rendszerek tananyagára Ausztriában jelentős befolyással bírnak a szociális 

partnerek, akik – az érintett minisztériumokkal együtt – segítenek a képzési követelmények 

kidolgozásában, új szakmákat honosítanak meg, és tagokat is jelölnek a vizsgabizottságokba. Ily módon 

valósul meg a szociális partnerek szerepvállalása. 

 

Olaszországban az érdekelt felek egyetértettek abban, hogy a képzési tartalmat össze kell hangolni a 

munkaerő-piaci igényekkel. Elterjedtebbé kellene tenni azt a gyakorlati képzési típust, amelyben az 

iskolai és a munkahelyi elfoglaltság egymással váltakozik. A munkaadók nehezményezték a 

túlszabályozást és az ösztönzők hiányát, míg a szakszervezetek több, stabilizációt biztosító 

kötelezettséget szeretnének látni. Majdnem mindegyik érdekelt fél kiemelte a tanulószerződéses 

gyakorlati képzések olasz jogi szabályozásának szétforgácsoltságát, ami adminisztratív terheket ró a 

vállalatokra. 

 

A finn érdekelt felek értékelik a gyakorlati képzések magas színvonalát, amelyet rendszeresen 

figyelemmel kísérnek. 

 

Görögországban az állami foglalkoztatási szolgálat tanulószerződéses képzési helyeket próbál találni a 

fiatalok számára, ami kihívást jelentő feladat, mivel a legtöbb szakmai gyakorlatot kínáló vállalat kkv, 

melyeket különösen súlyosan érintett a gazdasági válság. A jelenleg zajló reform célja a gyakorlati 

képzési helyek rendelkezésre állásának, a munkaadók ösztönzőinek (finanszírozás) és a tanterv 

tartalmának a javítása, valamint a szociális partnerekhez, helyi munkáltatókhoz és a kereskedelmi 

kamarákhoz fűződő kapcsolatok erősítése. A Görög Kereskedők Országos Szövetsége jelenleg számos 

kísérleti projektben vesz részt e téren. 

 

2.2.2 Elismerés 
 

A szlovák tanulószerződéses gyakorlati képzések záróvizsgáit elismerik, azonban, ahogyan a munkaadók 

egyik képviselője fogalmaz: „Ez nem feltétlenül garantálja a minőséget, mivel az nagymértékben az 

adott iskolától függ”. 

 

Horvátországban a szükséges készségeket külső értékelésnek vetik alá. Ez egészen a közelmúltig a 

kisipari és kézműveskamara által kinevezett bizottságok hatáskörébe tartozott, azonban most az 

oktatásért felelős szervezetek hatáskörébe került át, melyeknek nincs tapasztalatuk a gyakorlati 

képzések vizsgáinak szervezésében. Ezt az aggályt a horvát ifjúsági hálózat is osztja. A kamara a 
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gyakorlati képzések munkatapasztalatként való elismerését is sürgeti, ami megkönnyítené a szerződéses 

tanulók számára a munkaerőpiacra lépést. 

 

Az osztrák gyakorlati képzések egy elismert záróvizsgával zárulnak, amely a szakma gyakorlására és 

felsőbb szintű tanulmányok folytatására jogosítja fel a képzést elvégzőt. 

 

Az olasz érdekelt felek egyetértettek abban, hogy a gyakorlati képzések tanúsítása és a képzettségek 

elismerése hasznos, amennyiben egy harmadik (regionális) fél végzi, mivel ez növelheti a 

foglalkoztathatóságot. 

 

2.2.3 Vonzerő 
 

A legtöbb érdekelt fél egy, a felsőoktatás irányába ható tendenciáról számolt be, amely csökkenti a 

duális képzési rendszerek iránt érdeklődő fiatalok számát. A tanulószerződéses gyakorlati képzések 

vonzerejének növelése fontos kérdés Görögországban, Ausztriában, Horvátországban és 

Olaszországban. 

 

2.2.4 Ösztönzők 
 

A gyakorlati képzések kínálatát segítő, munkaadók számára rendelkezésre álló ösztönzők Finnországban 

és Ausztriában már jól bevált rendszerek. Görögország nemrégiben vezetett be egy sor ilyen ösztönzőt, 

azonban ezek megerősítésre szorulnak a Görög Kereskedők Országos Szövetsége szerint. 

 

Horvátországban léteznek bizonyos ösztönzők, azonban az érdekelt felek egyetértenek abban, hogy 

alkalmazásuk túl nehézkes. Szlovákiában minden érdekelt fél egyetértett abban, hogy gazdasági 

ösztönzőket kellene kidolgozni a jövőben, míg Olaszországban az érdekelt felek nézetei igen eltérőek 

azzal kapcsolatban, hogy tanácsos-e ilyeneket alkalmazni. 

 

2.2.5 A tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége2 
 

Míg az egyik horvát szakszervezet és a horvát ifjúsági hálózat hozzájárultak a szövetséghez, sem a horvát 

munkaadók szövetsége, sem pedig a kisipari és kézműveskamara nem vett részt a szervezet 

munkájában. Utóbbi hangsúlyozta, hogy a gyakorlati képzés rendszerének legutóbbi reformjai nincsenek 

összhangban az EU e téren tett erőfeszítéseivel. 

 

A szlovák válaszadók nem vesznek részt a szövetségben, míg majdnem valamennyi olasz érdekelt fél 

szerepet vállal az európai szövetség ismertségének javításában. 

                                            
2
  A tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm. 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
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Az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara tevékeny szerepet vállal a szövetségben, és aláírta saját 

kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy két olyan kísérleti projektet hajt majd végre, amelyek 

létrehozzák a duális szakmai képzés rendszerét Szlovákiában és Romániában. Az Osztrák Szövetségi 

Munkaügyi Kamara a képzési garanciához való hozzájárulás révén közvetve vesz részt a szövetség 

munkájában. 

 

2.2.6 A Tanács vezérelvei a gyakorlati képzési rendszereket illetően (2013. október)
3
 

 

A horvát szakszervezetek és az ifjúsági hálózat tartalmilag nem vitatták a vezérelveket, de szóvá tették 

az ipari stratégiával való kapcsolat, valamint a legfontosabb érdekelt felek szerepére vonatkozó, 

egyértelmű meghatározás hiányát. 

 

A szlovák érdekelt felek nem ismerték ezeket az elveket. 

 

Az olasz érdekelt felek általánosságban támogatták a vezérelveket, azonban utaltak a nehéz gazdasági 

környezetre, a nem egyértelmű, hézagos jogi keretre és az egyszerűsítés szükségességére. 

Az osztrák munkaadók képviselői az elvek erősségeként a gyakorlati képzések jogi garanciáját, valamint 

a szociális partnerek bevonását emelték ki. Az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara a végrehajtás terén 

kulcsfontosságúnak látta a szociális partnerek közötti és a minisztériummal folytatott együttműködést. 

A kamara maga felelős a gyakorlati képzések adminisztrációjáért. 

 

2.3 A szakmai gyakorlatok rendszere 

 

Mivel a szakmai gyakorlatok fontos kapocsként szolgálhatnak az elméleti oktatás és a megszerzett 

ismeretek gyakorlati alkalmazása között, az LMO megkérdezte az érdekelt feleket az úgynevezett „nyílt 

piaci szakmai gyakorlatok” rendelkezésre állásáról és ösztönzőiről. Az ilyen típusú gyakorlatokról 

harmadik fél bevonása nélkül, a gyakornok és a gyakorlatot biztosító (vállalati, nonprofit vagy 

közszférabeli) fél között történik megállapodás, teljesítésére pedig általában a tanulmányok befejezését 

követően és/vagy az álláskeresés részeként kerül sor. Nem tartoznak ide azok a szakmai gyakorlatok, 

amelyek a felsőoktatási vagy a szakképzési tanterv, illetve a kötelező szakmai képzés részét képezik (pl. 

az egészségügy, építészet stb. területén).Emellett az LMO az érdekelt felek véleményét szerette volna 

megtudni a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerével kapcsolatban. 

 

A szakmai gyakorlatok meghatározása és megítélése igen eltérő képet mutat: 

 

                                            
3
  A Tanács 2013. október 18-i nyilatkozata a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetségéről (14986/13). 
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Horvátországban például nincsenek nyílt piaci szakmai gyakorlatok, azonban vannak olyan szakmai 

gyakorlatok, amelyek aktív munkaerő-piaci intézkedésként foghatók fel. Rendelkezésre állásuk 

ugyanakkor az állami foglalkoztatási szolgálatok kapacitásától és a jogosult cégek számától függ. A 

szóban forgó munkaerő-piaci intézkedés csak olyan vállalatoknál alkalmazható, ahol nem mondtak fel 

munkaszerződést a legutóbbi hat hónapban, függetlenül a felmondás okától. A gyakorlatban ez a 

követelmény ellehetetleníti a szakmai gyakorlatok szervezését az olyan munkaadók számára, 

amelyeknek alkalmazkodniuk kellett a megváltozott gazdasági körülményekhez. Ezt a horvát ifjúsági 

hálózat is igen aggályosnak tartja, és azoknak az akadályoknak a megszüntetése mellett száll síkra, 

amelyek a magánszektort gátolják abban, hogy szakmai gyakorlatokat szervezzenek, növeljék a béreket, 

és nagyobb mértékben az oktatási eredményekre összpontosítsanak. A horvát szociális partnerek 

mentori rendszer bevezetését is szorgalmazták a szerződéses tanulók és gyakornokok számára, valamint 

ösztönzőként a mentorok költségeinek visszatérítését támogatták. 

 

Olaszországban az érdekelt felek elismerik a szakmai gyakorlatok fontosságát, és egyetértenek abban, 

hogy a szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályokat egyszerűsíteni kell. Az olasz szakszervezetek 

nemigen látják a szakmai gyakorlat elvégzésének előnyeit, mivel a szakmai gyakorlatok kevesebb mint 

10%-ából lesz állandó foglalkoztatási viszony. A munkaadói szervezetek úgy vélik, hogy az olasz 

jogszabályok nem segítik a nem kielégítő mértékben rendelkezésre álló gyakornoki helyek számának 

növelését. A jelenleg zajló reformokhoz komoly várakozások fűződnek. 

 

A finn szakszervezetek a fizetett szakmai gyakorlatokat, illetve a felsőoktatási tantervek részét képező 

szakmai gyakorlatokat támogatják, mivel a legtöbb finn már a tanulmányai alatt elkezd dolgozni. 

 

A szlovák munkaadók tapasztalata szerint a szakmai gyakorlatokat általában külföldön vagy nemzetközi 

intézményekben végzik, egy harmadik fél szervezésében. A fizetett szakmai gyakorlatok a nagyobb 

vállalatokra és fontos intézményekre korlátozódnak. 

 

Görögországban a szakmai gyakorlatok kínálata korlátozott, és az ilyen gyakorlatok kötelezőek bizonyos 

egyetemi szakokon (uniós finanszírozású gyakornoki állások esetében). A görög ifjúsági szervezet 

megjegyzi, hogy a magánszektor fizetés nélküli szakmai gyakorlatokat használ a fiatalok alkalmazásuk 

előtti kipróbálása érdekében. Az ifjúsági szervezet hetente egy üres álláshelyekkel kapcsolatos 

információkat tartalmazó hírlevelet tesz közzé, mivel a minőségi gyakornoki helyekre a piaci igények és 

az oktatás közötti kapocsként tekint. Ösztönzőként adókedvezményeket javasol a vállalatok számára, 

hogy azok több gyakornoki helyet kínálhassanak fel. 

 

Ausztriában a munkaügyi szövetségi kamara szerint szakmai gyakorlatokat kizárólag a tanterv részeként 

kellene szervezni, éspedig az állami foglalkoztatási szolgálat keretében, amelyre részletes feltételek 

vonatkoznak. A szövetségi gazdasági kamara úgy véli, hogy az adminisztratív kötelezettségek 

minimalizálása kulcsfontosságú, mivel az állami foglalkoztatási szolgálat oktatói körében végzett 
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felmérés megerősítette, hogy a szakmai gyakorlatok szervezése többletmunkát jelent a vállalatok 

számára. Mivel a szakmai gyakorlatokat nem szabályozza az osztrák jogrendszer, az, hogy egy adott 

szakmai gyakorlat munkaviszonynak minősül-e, egyedi alapon dől el. A szakmai gyakorlat a gyakornokot 

nem kötelezi munkavégzésre, és a vállalatot sem kötelezi bérezésre. Ha azonban a gyakornokot önként 

javadalmazásban részesítik, a szociális biztonsági rendszer egy teljes foglalkoztatási viszony meglétét 

feltételezi, ennek összes következményével együtt. 

 

2.3.1 A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszere4 
 

Az érdekelt felek véleménye jelentősen eltér a minőségi keretrendszert illetően. A finn és szlovák 

szakszervezetek teljes mértékben támogatják a rendszert, míg az olasz és osztrák szakszervezetek 

szerint a minőségi keretrendszer tartalma nem megy elég messzire, és azt a kötelezettséget is 

tartalmaznia kellene, hogy a szakmai gyakorlatok a tantervek részei legyenek. 

 

A horvát szakszervezetek egységes keretet sürgetnek az EU-n belül, és javadalmazási kötelezettséget 

szorgalmaznak. A munkaadók is vegyes érzelmekkel szemlélik a minőségi keretrendszert: Horvátország 

fontos erőfeszítésnek tartja, míg egyes olasz szövetségek és osztrák munkaadók kritikusabb hangot 

ütnek meg, és aggályaiknak adnak hangot a lehetséges kiszorító hatással kapcsolatban, figyelmeztetve 

arra, hogy a túl sok bürokrácia a szakmai gyakorlatok kínálatának szűküléséhez vezethet. 

 

A görög ifjúsági szervezet üdvözli a keretet, és sürgeti, hogy tegyék kötelezővé a gyakornoki munka 

javadalmazását. 

 

3. Megfelelő végrehajtása esetén az ifjúsági garancia ösztönözheti a 

strukturális reformokat 
 

Az ifjúsági garanciára5 vonatkozóan számos kérdést tettünk fel az érintetteknek annak hozzáadott 

értékéről, jellemzőiről és megvalósításáról, prioritásainak meghatározásáról, a róla rendelkezésre álló 

információkról, a szociális partnerek szerepéről, valamint saját szervezetük szerepéről és az esetleges 

szinergiákról. 

 

                                            
4
  A Tanács ajánlása (2014. március 10.) a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről, HL C 88., 2014.3.27., 1–4. o. Az EGSZB 

véleménye a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről, CESE 8054/2013, a HL-ben még nem tették közzé, előadó: 
Indrė Vareikytė. 

5  A Tanács 2013. április 22-i ajánlása az ifjúsági garancia létrehozásáról (HL C 120., 2013.4.26., 1–6. o.); az EGSZB véleménye az ifjúsági 

garanciáról, CESE 3206/2013, HL C 271., 2013.9.19., 101. o. , előadó: Mário Soares. 
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3.1 Hozzáadott érték 

 

Valamennyi érdekelt fél hangsúlyozza az ifjúsági garancia hozzáadott értékét, kivéve Ausztriát, ahol már 

korábban is létezett egy ifjúsági garanciarendszer, a végrehajtási tervet pedig inkább a jelenlegi 

intézkedések leltárának tekintik. 

 

Finnországban a garancia elősegítette a különböző szolgálatok és hatóságok együttműködését egy 

strukturált rendszer keretében. Új szolgáltatások váltak elérhetővé a fiatalok számára. A döntéshozók 

nagyobb érdeklődést tanúsítottak a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 

fiatalok helyzete iránt, és több finanszírozást bocsátottak rendelkezésre. 

 

Olaszországban, Görögországban és Szlovákiában az érdekeltek az ifjúsági garancia megfelelő 

végrehajtása esetén jelentkező potenciális strukturális hatásokat emelik ki. 

 

3.2 Prioritások 

 

A prioritásokat illetően valamennyi szlovákiai érdekelt fél az oktatási rendszer – amely pedig 

kulcsfontosságú a fiatalok munkaerő-piacra való felkészítéséhez – fejlesztésére irányuló strukturális 

reformok hiányáról panaszkodik. Az egyes csoportok közötti prioritások meghatározását illetően 

különböznek a nézetek: a munkaadók szerint a tartósan munkanélküliekre kell összpontosítani, míg a 

szakszervezetek szerint a friss diplomásokra. 

 

Olaszországban a szakszervezetek és egyes munkaadók a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 

nem részesülő, valamint a legkiszolgáltatottabb fiatalok csoportját szeretné kiemelten kezelni, míg egy 

munkaadói szervezet a frissen végzetteket helyezné előtérbe. Valamennyien hangsúlyozzák, hogy a dél-

olaszországi fiatalokra kell összpontosítani, és csaknem mindegyikük támogatja a korhatár 29 évre 

emelését. 

 

Finnországban az ifjúsági garancia a 25 év alatti fiatalokra és a 30 év alatti friss diplomásokra vonatkozik. 

A finn szakszervezetek és az ifjúsági szervezet a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők prioritásként 

kezelését támogatja. Hangsúlyozzák a megelőző intézkedések hozzáadott értékét. 

 

Az osztrák érdekelt felek úgy vélik, hogy valamennyi csoportot lefedi az ifjúsági garancia, és támogatják 

a korai szakaszban történő fellépést. Az osztrák munkaadók számára az ifjúsági garancia lehetőséget ad 

arra, hogy jobban megvizsgálják a tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek működését, 

különösen a vállalaton kívüli gyakorlati képzésben részt vevőknek a szokásos tanulószerződéses 

gyakorlati képzésbe való bevonását illetően. 
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A görög minisztérium úgy véli, hogy a legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkező régiók 

fiataljainak és az igen alacsony jövedelmű háztartásokban élőknek kellene a célcsoportot képezniük. A 

görög ifjúsági szervezet hangsúlyozza, hogy a korhatárt 30 évre kellene emelni, és hogy a szociális 

partnereket be kell vonni a végrehajtási tervbe. 

 

3.3 A szociális partnerek és a civil társadalom szerepe 

 

Bár a kérdőíveket kitöltő valamennyi válaszadó egyetért abban, hogy létfontosságú a szociális partnerek 

és az ifjúsági szervezetek bevonása az ifjúsági garancia kidolgozásába, megvalósításába és nyomon 

követésébe, a valóság eléggé eltérő képet mutat: 

 

Finnországban, Ausztriában és Horvátországban az érdekelt felek az ifjúsági garancia minden 

szakaszában részt vesznek. Olaszországban csak egy szakszervezetet vontak be a kidolgozási szakaszba, 

pedig valamennyi szakszervezet és ifjúsági szervezet felkérést kapott, elkötelezett és kész hozzájárulni a 

végrehajtási szakaszhoz, vagy figyelemfelkeltő intézkedésekkel, vagy lehetőségeket kínálva a munka 

világába való belépésre. 

 

Szlovákiában a szociális partnerek legtöbbjével konzultálnak a kormány által kidolgozott ifjúsági 

garanciatervet végrehajtó jogalkotási folyamat során. 

 

A görög szociális partnerek és a Görög Nemzeti Ifjúsági Tanács hangsúlyozta, hogy nem folytattak velük 

tényleges konzultációt a végrehajtási tervről. Az „ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtását 

koordináló bizottság” azonban meghívhat üléseire szociális partnereket, civil társadalmi képviselőket és 

a fiatalok foglalkoztatása terén tevékenykedő szakértőket. 

 

3.4 Szinergiák 

 

Annál a kérdésnél, hogy az ifjúsági garancia lehetőséget nyújt-e az érintettek – mint foglalkoztatási 

szolgálatok, oktatási, szociális és egészségügyi szolgálatok, szociális partnerek és civil társadalmi 

szervezetek – közötti szinergiák fokozására, csaknem minden válaszadó egyetért, és hangsúlyozzák, 

hogy a siker legfőbb tényezőjeként fokozott együttműködésre van szükség. Az ilyen szinergiákra 

példaként a munkaerőpiac igényeivel összhangban álló oktatási rendszereket említik. 
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4. Javítani kell a nemzetközi mobilitással és az EURES hálózattal 

kapcsolatos ismereteket 
 

Horvátországban, a legújabb tagállamban az EURES-ről6 szóló információk nem eléggé elterjedtek, 

főként a horvát nyelvű kiadványok hiánya miatt. A szakszervezetek hangsúlyozzák, hogy információra 

van szükség a mobil munkavállalók szociális biztonságával kapcsolatos kérdésekről. A munkavállalók 

szabad mozgása tekintetében még mindig korlátozások vannak érvényben egyes országokban, ami még 

nehezebbé teszi a helyzetet. 

 

A görög ifjúsági szervezet szerint az Erasmus program meglehetősen jól ismert, de – a válságnak 

köszönhetően – a görög családok egyre nehezebben engedhetik meg maguknak, hogy egy diák 

külföldön töltsön egy Erasmus-évet. 

 

Olaszországban valamennyi érdekelt fél egyetért abban, hogy a külföldön szerzett munkatapasztalat 

egyértelműen előnyt jelent a munkaerőpiacra belépő fiatalok számára. Az EURES-t ismerik, de nem 

használják ki kellőképpen. Az egyik szakszervezet a határ menti régiókban található EURES-irodák és a 

helyi szakszervezetek közötti együttműködést említi a mobil munkavállalók támogatásának legjobb 

gyakorlati modelljeként. 

 

Finnországban általában véve elegendőnek tartják a mobilitással és az EURES-szel kapcsolatos 

ismereteket, de van még javítanivaló e téren. 

 

Szlovákiában különbözőek a vélemények: az egyik szakszervezet állítása szerint a mobilitás nem túl 

népszerű, ugyanakkor egy munkaadói szervezet utal a munkavállalói mobilitással kapcsolatos magas 

szintű ismeretekre a határ menti régiókban. Magyarországgal való, szociális partnereik részvételével 

működő, határokon átnyúló partnerségeket említenek meg. Hangot adtak a szakképzettek 

elvándorlásával kapcsolatok aggodalmaknak is. 

 

Ausztriában az EURES-t használják ugyan, de a közvélemény még mindig nincs eléggé tudatában az 

elérhető információknak, mind a platformot, mind a rendelkezésre álló további támogatást illetően. Az 

EURES-t nem használják ki teljes mértékben: csak néhány tagállam teszi közzé minden állásajánlatát az 

EURES platformon. Problémát jelent a nyelv, mivel az állások leírását és az önéletrajzokat minden 

nyelven elérhetővé kell tenni. Az EURES megreformálását általában üdvözlik a munkaadók, akik 

hangsúlyozzák a kereslet és a kínálat automatikus összepárosításának hozzáadott értékét. A szövetségi 

munkaügyi központ hangsúlyozza, hogy több információra van szükség a nemzetközi mobilitásról, de 

                                            
6  Eures, az európai foglalkoztatási hálózat, https://ec.europa.eu/eures/page/index, az EGSZB véleménye az EURES-ről, CESE 518/2014, 

a HL-ben még nem tették közzé,  előadó: Vladimíra Drbalová, társelőadó: Luis Miguel Pariza Castaños. 

https://ec.europa.eu/eures/page/index
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kritizálja az EURES reformjának tervezetét, különösen az ideiglenes munkát közvetítő 

magánügynökségek bevonásának témájában, és aggodalmának ad hangot a munkavállalók adatainak 

védelmére vonatkozóan. 

 

5. Erősíteni és támogatni kell az állami foglalkoztatási 

szolgálatoknak az emberek munkába állításában játszott 

szerepét 
 

A tanulmányutak során számos aggály merült fel az állami foglalkoztatási szolgálatokat illetően, 

elsősorban a felhasználók bizalmának hiányával (Olaszország, Szlovákia), a munkanélküliek helyzetének 

hatékony kezeléséhez nem elegendő pénzügyi és emberi erőforrásokkal, valamint a munkanélküliek 

aktivizálása helyett puszta adminisztrálásukkal kapcsolatban. Ezek a kérdések láthatóan kevésbé 

fontosak Finnországban és Ausztriában, mivel ezekben az országokban az állami foglalkoztatási 

szolgálatok töltik be a munkaerő-közvetítés és -aktivizálás szerepét is. 

 

6. A munkaerő-piaci szabályozás munkahelyteremtésre gyakorolt 

hatásáról kialakult nézetek nagyon különbözőek 
 

Nem meglepő módon gyökeresen eltérőek a vélemények arról, hogy a munkaerő-piaci szabályozás 

hogyan befolyásolja a vállalatok hajlandóságát a fiatalok alkalmazására. 

 

Olasz szakszervezetek úgy vélik, hogy a munkavállalók védelme jelentősen csökkent, de kétlik, hogy a 

munkaügyi jogszabályok bármilyen hatást gyakorolnának a fiatalok foglalkoztatására. A munkaadói 

szervezetek utalnak a munkaerőpiac rugalmatlanságát csökkentő legutóbbi munkajogi reformokra, azt 

állítják azonban, hogy a vállalatok még nem hajlandóak állandó foglalkoztatásra, mivel a munkajog még 

mindig nincs összhangban az olasz vállalatok igényeivel. Különböznek a vélemények a fiatalok 

munkaerőpiacon való részvételének ösztönzőiről is: egyes szakszervezetek alapvetően jól működőnek 

tartják a jóléti rendszert, de hiányosan lefedettnek, amely nem biztosít ösztönzést a fiatalok számára. A 

munkaadói szervezetek felhívják a figyelmet a munka és a magánélet összeegyeztetését célzó 

intézkedések kidolgozatlanságára, ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy ezeknek az intézkedéseknek 

nem szabad további terheket róniuk a kkv-kre. Az Olasz Bankszövetség keretében úttörő jelentőségű 

jóléti és ellátási rendszereket hoztak létre. Utalnak azonban arra is, hogy a magasabb munkanélküliségi 

ellátások negatív ösztönzést jelentenek a munkavállalási készségre nézve. 

 

Egy horvátországi szakszervezet úgy véli, hogy a munkajog nem tesz eleget a határozott idejű 

szerződésekkel való visszaélések megelőzése érdekében, és hogy a végrehajtó hatóságok nem eléggé 

felkészültek felelősségi körük gyakorlásához ezen a területen. Egy másik szakszervezet szerint a 
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tervezett reform a munkaadóknak kedvez a munkavállalókkal szemben. A munkaadói szervezetek 

panaszolják, hogy a létszámleépítésekkel kapcsolatos munkaügyi jogszabályok bonyolultak és nagy 

terhet jelentenek, különösen a kkv-k esetében. Az ifjúsági szervezet úgy véli, hogy a hatályos munkajog 

semleges a fiatalok foglalkoztatását illetően, és a fiataloknak kínált határozott idejű szerződések 

arányának növekedését a strukturális munkaerő-piaci tendenciák következményének tekinti. 

Szkeptikusak a tervezett reformmal szemben, amely akár három évre kiterjeszti a kölcsönzött munkaerő 

alkalmazását. 

 

A fiatalok munkaerő-piaci belépésének létező ösztönzőiről szóló kérdésre válaszolva a horvát 

szakszervezetek szövetsége kifejti, hogy sem a jelenleg folytatott aktív munkaerő-piaci politikák, sem a 

munkaügyi felügyelők elégtelen száma nem kedveznek a fiatalok munkaerőpiacra való belépésének. A 

horvát munkaadók szerint vannak ösztönzők, de a gazdasági helyzet miatt nincsenek elérhető állások. 

Ezzel a megfigyeléssel az ifjúsági szervezet is egyetért. 

 

A szlovákiai szakszervezetek a munkajog szerepét viszonylag semlegesnek látják, míg a munkaadók 

szerint az akadályozza a rugalmasságot a határozatlan idejű szerződések esetében. A munkaügyi intézet 

hangsúlyozza, hogy a határozott idejű szerződések nem biztosítják a felek részére a szokásos jogokat és 

kötelezettségeket. A fiataloknak kínált ösztönzőkkel kapcsolatban valamennyi érdekelt fél meglehetősen 

egyhangúlag úgy véli, hogy alacsonyak a bérek, ami negatív ösztönzésnek tekinthető. A munkaadói 

szervezet szerint a munkahelyre való közlekedés meglehetősen drága, és ezért visszatartó hatással van a 

munkaviszony létesítésére. 

 

Az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara úgy véli, hogy a munkajog a fiatal munkaerő-piaci belépők 

számára kedvező, dinamikus munkaerőpiacot tesz lehetővé. 2012-ben a kereső tevékenységet 

folytatóknak csak mintegy 10%-a dolgozott határozott idejű szerződéssel. 

Az osztrák munkavállalók képviselői szerint a szakmai gyakorlatokra sor kerülhet határozatlan idejű 

szerződések formájában, de más keretekben is. Mindketten egyetértenek abban, hogy léteznek 

ösztönzők a fiatalok számára, részben az aktivizálási intézkedéseknek köszönhetően, részben pedig 

azért, mert társadalmilag kívánatosabb dolgozni, mint munkanélkülinek lenni. 

 

A görög ifjúsági szervezet szerint a munkajog a határozatlan idejű szerződéseknek kedvez, de a trojka 

fellépését követően a munkaerő-piaci viszonyok folyamatosan változnak. A fiatalokat a munkaerőpiacra 

való belépésre ösztönző tényezők nincsenek. 
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7. Ösztönözni kell az induló vállalkozásokat, és népszerűsíteni a 

vállalkozói ismeretek oktatását 
 

A horvát érdekelt felek észrevétele szerint léteznek munkaerő-piaci intézkedések az önálló 

vállalkozóként folytatott tevékenység ösztönzésére, de mivel ezek csak három–hat hónapnyi 

munkanélküliséget követően alkalmazhatók, nem tűnnek igazán hatékonynak. Mivel az induló 

vállalkozásokról kevés a nyilvánosan hozzáférhető információ, a szociális partnerek együttműködést 

folytattak a horvát munkaügyi hivatallal és az Oktatási Ügynökséggel az ILO „Start your own business – 

Increasing youth employment” („Indíts saját vállalkozást – A fiatalok foglalkoztatásának növelése”) című 

kézikönyvének lefordítása érdekében. Az ifjúsági hálózat azt ajánlja, hogy az átképzést és az induló 

vállalkozásokat célzó intézkedések kombinációjára összpontosítsanak, mivel ez a kettő jelenleg elkülönül 

egymástól. 

 

Az olasz érdekelt felek létező intézkedésekről számolnak be, de a tanácsadó szolgáltatások hiánya és a 

finanszírozás nehéz hozzáférhetősége miatt nem tartják őket hatékonynak. 

 

A görög ifjúsági szervezet szerint a fiatalok egyáltalán nem motiváltak arra, hogy vállalkozók legyenek. 

Még az induló vállalkozásokra irányuló, európai finanszírozású programok is kudarcot vallanak a 

finanszírozáshoz való hozzáférés nehézsége miatt. 

 

Az osztrák munkaadók ismertetik az induló vállalkozások ösztönzése érdekében bevezetett jogi 

eszközöket, az önálló vállalkozók munkanélküliségi biztosításától kezdve a tartós betegség esetén járó 

szociális biztonsági juttatásokon keresztül a vállalkozók által fizetendő orvosi vizitdíjaknak éves 

jövedelmük 5%-ában való maximalizálásáig. Az osztrák munkavállalói szervezetek hangsúlyozzák, hogy 

biztosítani kell azt, hogy az állami foglalkoztatási szolgálat csak akkor támogasson induló vállalkozásokat, 

ha üzleti ötletük megvalósítása realisztikusnak tekinthető és megfelelő megélhetésre nyújt lehetőséget. 

 

Finnországban folyamatban vannak reformok, néhány kísérleti projekt már el is indult – értékelésre 

mindeddig még nem került sor. 

 

A szlovákiai érdekelt felek egyetértenek abban, hogy egy vállalkozás létrehozása napjainkra igen 

nehézzé vált, a támogatás pedig a korábban elérhetővel szemben csökkent. 
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8. A folyamatos felügyelet és értékelés támogatja a hatékony 

ifjúságpolitikákat 
 

A nyomon követés és értékelés stratégiai szerepet tölthet be a politika alakításának folyamatában a 

politikai döntések relevanciájának, hatékonyságának és eredményességének fokozása révén. 

 

Ausztriában és Finnországban folyamatosan nyomon követik és értékelik a munkaerő-piaci eszközöket. 

 

A többi négy országban az érdekelt felek a rendszeres értékelés hiányáról panaszkodnak, de 

reményüknek adnak hangot a tekintetben, hogy az ifjúsági garancia bevezetése orvosolja majd ezt a 

hiányosságot. A horvát ifjúsági szervezet kifejti, hogy az értékelésnek a minőségre vonatkozó elemet is 

tartalmaznia kellene, a korábbi kedvezményezettek véleményét és tapasztalatait figyelembe véve. 

 

9. Legfontosabb következtetés: a szociális partnerek és a civil 

társadalom elkötelezettek az iránt, hogy aktív szerepet 

vállaljanak a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos szakpolitikai 

folyamat valamennyi szakaszában, ami segíthet a reformok 

elfogadottságának és hatékonyabb végrehajtásának 

biztosításában 
 

Az LMO tanulmányútjai során tartott viták és az ennek részeként végzett felmérés eredményei általános 

aggályokra derítettek fényt a fiatalok munkanélküliségét illetően, és arról tanúskodnak, hogy az érdekelt 

felek elkötelezettek az iránt, hogy hozzájáruljanak az ez ellen folytatott küzdelemhez. 

 

A részt vevő szervezetek hangsúlyozták az oktatási rendszerek reformjainak szükségességét, az 

ismeretek aktualizálásának és fejlesztésének fontosságát, és ezeknek a munkaerőpiaccal való szoros 

kapcsolatát. A duális képzési rendszeren vagy a munkaalapú tanulás más formáin nyugvó, igen fejlett és 

hatékony szakképzési rendszerrel rendelkező tagállamokban alacsonyabb a fiatalok munkanélküliségi 

rátája, valamint jobban tudják előre jelezni a jövőbeli fejleményeket és könnyebben tudnak 

alkalmazkodni a munkaerőpiacon bekövetkező változásokhoz. 

 

Azok a tagállamok, amelyekben a szociális partnerek és a civil társadalom aktívan részt vesz a politikai 

döntéshozatalban, a válság folyamán a fiatalok európai összehasonlításban viszonylag alacsony szintű 

munkanélküliségével tűntek ki. 
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Az érdekelt felek valóban tényleges hozzáadott értéket nyújthatnak az ifjúsági politikához, mivel jól 

ismerik a munkaerőpiac valós helyzetét. Az ifjúsági garancia és a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos 

egyéb intézkedések sikeres végrehajtásának biztosításához a munkaerőpiac megfigyelőközpontja 

nyomatékosan ajánlja, hogy az érdekelt feleket minden szakaszban vonják be a folyamatba. Ez segíthet 

megteremteni az érintettek közös felelősségtudatát, ami hozzájárul a reformok társadalmi 

elfogadottságához és zökkenőmentes végrehajtásához. 

 

* 

 

* * 
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I. MELLÉKLET 
A tanulmány elkészítésének érdekében megkeresett szervezetek 

jegyzéke 
 

A tanulmány elkészítéséhez felvettük a kapcsolatot azokkal az ernyőszervezetekkel (főleg szociális 

partnerekkel és ifjúsági szervezetekkel), amelyek a Eurofound kertében működő Munkaügyi Kapcsolatok 

Európai Megfigyelőközpontjától (EIRO)
7
 és az EGSZB tagjaitól származó információk alapján országukban 

a legreprezentatívabbak. Ezenkívül azokkal a kisebb, illetve ágazati szervezetekkel is felvettük a 

kapcsolatot, amelyekhez EGSZB-tagok tartoznak.  

 

A tanulmány elkészítésében való közreműködésre felkért 56 szervezet közül 44 aktívan részt vett a 

munkában: válaszoltak a kérdőív kérdéseire, dokumentumokat küldtek el, és/vagy találkoztak az LMO 

tagjaival. 

 

A megkeresett szervezetek jegyzéke: 

 

GÖRÖGORSZÁG 

 

1. Görög Általános Munkaügyi Szövetség (GSEE);  

2. Köztisztviselők Szövetsége (ADEDY); 

3. Hellén Vállalati Szövetség (SEV); 

4. Görög Kereskedők Nemzeti Szövetsége (ESEE);  

5. Hellén szakemberek, kézművesek és kereskedők szövetsége (GSEVEE); 

6. Görög Idegenforgalmi Vállalkozások Szövetsége (SETE);  

7. Görög Hajótulajdonosok Egyesülete (EEE); 

8. Hellén Nemzeti Ifjúsági Tanács (ESYN). 

 

 

HORVÁTORSZÁG 

 

9. Horvát Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (SSSH); 

10. Független Horvát Szakszervezetek (NHS); 

11. Állami Szektorhoz tartozó Horvát Szakszervezetek Szövetsége (MATICA); 

12. Horvát Szakszervezeti Szövetség (HUS); 

                                            
7 

 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm
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13. Horvát Munkavállalók Szakszervezeti Szövetsége (URSH);  

14. Horvát Munkaadók Szövetsége (HUP); 

15. Horvát Kereskedelmi és Kézműves Kamara (HOK); 

16. Horvát Ifjúsági Hálózat (MMH); 

17. Szövetség a fiatalok foglalkoztatásösztönözéséért és szakmai szakosodásáért (ZUM). 

 

 

OLASZORSZÁG 

 

18. Olasz Munkavállalók Általános Szövetsége (CGIL); 

19. Olasz Munkavállalók Szakszervezeti Szövetsége (Cisl); 

20. Olasz Munkavállalók Szövetsége (UIL); 

21. Munkavállalók Általános Szövetsége (UGL); 

22. Olasz Autonóm Munkavállalói Szakszervezetek Szövetsége (Cisal); 

23. Autonóm Munkavállalói Szakszervezetek Általános Szövetsége (Confsal); 

24. A közigazgatásban dolgozó vezető beosztású munkatársak nemzeti szövetsége (Confedir); 

25. Vezető beosztású munkatársak és szakemberek szövetsége (CIDA); 

26. Keresztény Olasz Munkavállalói Egyesületek (ACLI); 

27. Olasz Felsőoktatási Szakemberek Szövetsége (CIU); 

28. Olasz Általános Ipari Szövetség(Confindustria);  

29. Olasz Kis-és Középvállalkozások Szövetsége (Confapi); 

30. Olasz Kézműves Vállalkozások Szövetsége (Confartigianato); 

31. Kézműves, Kis- és Középvállalkozások Nemzeti Szövetsége (CNA); 

32. Vállalkozások, Szakmák és Önfoglalkoztatók Általános Szövetsége (Confcommercio); 

33. Olasz Bankszövetség (ABI); 

34. Olasz Általános Mezőgazdasági Szövetség (Confagricoltura); 

35. Szövetkezetek és Biztosító Egyesületek Nemzeti Szövetsége (Legacoop); 

36. Olasz Szövetkezetek Egyesülete (Confcooperative); 

37. Olasz Nemzeti Ifjúsági Tanács (FNG). 

 

 

AUSZTRIA 

 

38. Osztrák Szakszervezeti Szövetség (ÖGB); 

39. Osztrák Szövetségi Munkaügyi Kamara (AK); 

40. Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara (WKÖ); 

41. Osztrák Iparszövetség (IV); 

42. Osztrák Nemzeti Ifjúsági Tanács (OJV). 
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SZLOVÁKIA 

 

43. a Szlovák Köztársaság Szakszervezeti Szövetsége (KOZ SR); 

44. Független Szlovák Keresztény Szakszervezetek (NKOS); 

45. Munkaadói Egyesületi Szövetség (AZZZ SR); 

46. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Munkaadói Szövetsége (RUZ SR); 

47. Foglalkoztatási Intézet (IZ Bratislava);  

48. Szlovák Ifjúsági Tanács; 

49. Független Szlovák Keresztény Szakszervezetek Ifjúsági Platformja (NKOS). 

 

 

FINNORSZÁG 

 

50. Finn Szakszervezetek Központi Szervezete (SAK); 

51. Bérből és Fizetésből Élők Finnországi Szövetsége (STTK);  

52. Finn Felsőoktatási Szakemberek Szakszervezeti Szövetsége (AKAVA); 

53. Finn Ipari Szövetség (EK); 

54. Finn Vállalkozások Szövetsége (SY); 

55. Egyházi Munkaadók (KiT); 

56. Finn Ifjúsági Együttműködés – Allianssi. 

  

* 

 

* * 
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II. MELLÉKLET  
Az EGSZB közelmúltban elfogadott, a fiatalok foglalkoztatásával 

kapcsolatos véleményei 

 

EGSZB vélemény 
Az elfogadás 

időpontja 
Hivatkozás 

Előadó 

Társelőadó 

EURES 2014. június 4. CESE 518/2014 - SOC/500 

A Hivatalos Lapban még nem 

tették közzé. 

Vladimíra Drbalová 

Luis Miguel Pariza 

Castaños 

A fiatalok foglalkoztatását célzó 

intézkedések – legjobb 

gyakorlatok  

2014. június 4. CESE 474/2014 - SOC/503 

A Hivatalos Lapban még nem 

tették közzé. 

Christa Schweng 

A fiatalok foglalkoztathatósága – 

a képzés és az ágazati igények 

összehangolása megszorítások 

idején  

2014. április 30. CESE 5662/2013 - CCMI/118 

A Hivatalos Lapban még nem 

tették közzé. 

Dumitru Fornea 

Tommaso Grimaldi 

A szociális beruházások hatásai a 

foglalkoztatásra és az 

államháztartásra  

2014. április 30. CESE 6193/2013 - SOC/496 

A Hivatalos Lapban még nem 

tették közzé. 

Wolfgang Greif 

Támogató intézkedések fiatal 

uniós polgárok 

beilleszkedésének 

előmozdítására 

2014. április 30. CESE 6218/2013 - SOC/495 

A Hivatalos Lapban még nem 

tették közzé. 

Renate Heinisch 

A szakmai gyakorlatok minőségi 

keretrendszere  

2014. február 

27. 

CESE 8054/2013 - SOC/499 

A Hivatalos Lapban még nem 

tették közzé. 

Indrė Vareikytė 

Megnyíló oktatás 2014. február 

26. 

CESE 6185/2013 - SOC/493 

A Hivatalos Lapban még nem 

tették közzé. 

Gonçalo Lobo Xavier 

Pavel Trantina 

Az árnyékgazdaság és a be nem 

jelentett munkavégzés elleni 

küzdelem stratégiája  

2014. január 21. CESE 2138/2013 - SOC/480 

HL C 177., 2014.6.11., 9-14. o. 

Stefano Palmieri 

Foglalkoztatáspolitikai 

iránymutatások 

2014. január 21. CESE 8193/2013 - SOC/501 

HL C 177., 2014.6.11., 40. o. 

 

- 
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Állami Foglalkoztatási 

Szolgálatok (ÁFSz-ek) 

2013. október 

17. 

CESE 5207/2013 - SOC/490 

HL C 67., 2014.3.6., 116-121. o. 

Vladimíra Drbalová 

Gondoljuk újra az oktatást  2013. július 10. CESE 658/2013 - SOC/476 

HL C 327., 2013.11.12., 58–64. o. 

Mário Soares 

Pavel Trantina 

Ifjúsági garancia (ESZA) 2013. május 22. CESE 3206/2013 - SOC/485 

HL C 271., 2013.9.19., 101-103. o. 

Mário Soares 

Az üzleti szféra oktatással 

kapcsolatos szerepe az EU-ban 

2013. március 

20. 

CESE 2308/2012 - SOC/469 

HL C 161., 2013.6.6., 27-34. o. 

Vladimíra Drbalová 

A munkavállalók bevonása és 

részvétele  

2013. március 

20. 

CESE 2096/2012 - SOC/470 

HL C 161., 2013.6.6., 35-39. o. 

Wolfgang Greif 

Foglalkoztatáspolitikai 

iránymutatások  

2013. február 

13. 

CESE 112/2013 - SOC/477 

HL C 133., 2013.5.9., 77-80. o. 

Wolfgang Greif 

A fiatalok foglalkoztatásával 

foglalkozó jogszabálycsomag  

2013. március 

21. 

CESE 2419/2012 - SOC/474 

HL C 161., 2013.6.6., 67-72. o. 

Pavel Trantina 

Philippe de Buck 

Út a munkahelyteremtő 

fellendülés felé 

2012. november 

15. 

CESE 1279/2012 - SOC/463 

HL C 11., 2013.1.15., 65–70. o. 

Gabriele Bischoff 

A „Több lehetőséget a 

fiataloknak” kezdeményezés 

2012. július 12. CESE 1579/2012 - SOC/450 

HL C 299., 2012.10.4., 97-102. o. 

Tomasz Jasiński 

A szakmai képesítések 

elismerése és az igazgatási 

együttműködés 

2012. április 26. CESE 1046/2012 - SOC/451 

HL C 191, 2012.6.29., 103–107. o.  

Arno Metzler 

Erasmus mindenkinek 2012. március 

29. 

CESE 825/2012 - SOC/438 

HL C 181/154., 2012.6.21.  

Indrė Vareikytė 

A felsőoktatás modernizációja 2012. március 

28. 

CESE 823/2012 - SOC/429 

HL C 181., 2012.6.21., 143–149. o. 

Joost van Iersel 

Juraj Stern 

Fogyatékkal élő fiatalok: 

foglalkoztatás, befogadás és 

társadalmi szerepvállalás 

2012. március 

28. 

CESE 826/2012 - SOC/439 

HL C 181/2., 2012.6.21.  

Ioannis 

Vardakastanis 

Foglalkoztatáspolitikai 

iránymutatások 

2012. február 

22. 

CESE 479/2012 - SOC/435 

HL C 143., 2012.5.22., 94–101. o. 

Wolfgang Greif 

 

Hogyan tegyük vonzóbbá a 

középiskola utáni szakképzést? 

2012. január 19. CESE 147/2012 - SOC/409 

HL C 68., 2012.3.6., 1–10. o. 

Vladimíra Drbalová 

Fiatalok foglalkoztatása, szakmai 

képesítések és mobilitás 

2012. január 18. CESE 148/2012 - SOC/421 

HL C 68., 2012.3.6., 11–14. o.  

Dorthe Andersen 

 

_____________ 
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