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Predlog spremembe  1 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0250/2016 

Andrea Bocskor 

Strategija EU za mlade 2013–2015 

2015/2351(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0250/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta Strategija EU za mlade 2013–2015 

Evropski parlament, 

–  ob upoštevanju členov 6, 165 in 166 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za 

mladino1, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 7. in 8. februarja 2013 o ustanovitvi pobude za 

zaposlovanje mladih2, 

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru za 

evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018)3, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko 

sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“)4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. aprila 2016 o programu Erasmus+ in drugih 

instrumentih za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju – 

pristop do vseživljenjskega učenja5, 

– ob upoštevanju skupnega poročila Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju 

prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018), ki ga 

je Svet sprejel 23. novembra 2015, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. septembra 2015 z naslovom Osnutek 

skupnega poročila Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju prenovljenega okvira za 

evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) (COM(2015)0429) in delovnih 

                                                 
1 UL C 120, 26.4.2013, str. 1. 
2 EUCO 37/13. 
3 UL C 311, 19.12.2009, str. 1. 
4 UL C 119, 28.5.2009, str. 2. 
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0107. 
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dokumentov služb Komisije, ki sta priložena sporočilu Komisije, o rezultatih odprte 

metode koordinacije na področju mladine s posebnim poudarkom na drugem ciklu 

(2013–2015) (SWD(2015)0168) in o položaju mladih v EU (SWD(2015)0169), 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega 

in priložnostnega učenja, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2015 z naslovom Osnutek 

skupnega poročila Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju strateškega okvira za 

evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020). Nove prednostne 

naloge za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (COM(2015)0408), 

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2015 o spodbujanju podjetništva 

mladih prek izobraževanja in usposabljanja1, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenj Odbora za 

proračunski nadzor in Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, 

A. ker v skladu s členom 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije politike na področju 

izobraževanja in mladine ostajajo v pristojnosti držav članic; 

B. ker bi bilo treba mladim pomagati pri spopadanju z izzivi, s katerimi se soočajo, z bolj 

ciljno usmerjeno rabo virov na nacionalni ravni in ravni EU; vseeno pa je treba 

opozoriti, da boj proti brezposelnosti mladih ni mogoč, če ne bodo opuščene varčevalne 

politike, ki so v večini držav članic povzročile izgubo delovnih mest, kar je razvidno iz 

skupnega poročila Sveta in Komisije o izvajanju prenovljenega okvira za evropsko 

sodelovanje na področju mladine; 

C. ker bi bilo treba mladim pomagati pri reševanju njihovih sedanjih hudih težav in pri 

spopadanju z izzivi, ki jih čakajo v prihodnosti, in sicer z nacionalnimi politikami za 

mlade in skladno s prednostnimi nalogami javnih politik v državah članicah, te politike 

pa morajo biti primerne, učinkovite in usklajene; ker bi ciljno usmerjeno izkoriščanje 

sredstev ekonomskih, socialnih in zaposlovalnih politik na lokalni, regionalni in 

nacionalni ravni ter na ravni EU olajšali, če bi prenehali uporabljati obstoječa sredstva 

za vključevanje ekonomskih migrantov; 

D. ker je eden od splošnih ciljev programa Erasmus+ prispevati k uresničevanju 

prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018); ker je 

treba v zvezi s tem zagotoviti dostop mladinskih organizacij do nepovratnih sredstev v 

okviru prenovljenega programa Erasmus+ ter odpravo ovir za upravičenost malih 

projektov; 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0292. 
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E. ker bi lahko na uresničitev tega cilja negativno vplivalo dejstvo, da je Komisija 

februarja 2016 napovedala, da bo del sredstev programa Erasmus+ uporabila za 

vključevanje migrantov, saj so sredstva omejena, evropska mladina pa se zaradi 

varčevalnih politik, ki jih je uvedla Unija, že sooča s številnimi težavami; 

F. ker ima strategija EU za mlade (2010–2018) osem glavnih področij ukrepanja, na 

katerih bi bilo treba sprejeti pobude, ta področja pa so: izobraževanje in usposabljanje, 

zaposlovanje in podjetništvo, zdravje in dobro počutje, sodelovanje, prostovoljske 

dejavnosti, socialna vključenost, mladi po svetu ter ustvarjalnost in kultura; 

G. ker je pomembno zagotoviti, da bodo imeli vsi mladi dostop do kakovostnega 

izobraževanja (tako formalnega kot neformalnega) in usposabljanja, saj se evropska 

mladina danes v številnih državah članicah sooča z visokimi stopnjami brezposelnosti, 

zlasti zaradi varčevalnih politik, ki jih je uvedla Evropska unija in ki državam članicam 

preprečujejo potrebna vlaganja v izobraževanje, usposabljanje in mladino; ker se mladi 

soočajo tudi s povečanim tveganjem revščine in socialne izključenosti in ker so mladi z 

nizko stopnjo izobrazbe in tisti, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo ali 

tisti s posebnimi potrebami ali iz socialno-ekonomsko prikrajšanih okolij, na primer 

mladi s primestnih, podeželskih ali goratih območij, bolj izpostavljeni brezposelnosti in 

marginalizaciji; 

H. ker je poučevanje bistvenega pomena, zlasti za pridobivanje temeljnih spretnosti, kot so 

branje, pisanje, matematika in zgodovina, vseeno pa staršem ne sme biti odvzeta vloga 

vzgojiteljev; ker poleg tega izobraževanje samo ne more preprečiti radikalizacije, kar 

ugotavlja Svetovna banka v svojem zadnjem poročilu o gospodarskih razmerah na 

Bližnjem vzhodu in Severni Afriki1, v katerem je navedla, da ima 43,3 % tujih rekrutov 

Islamske države srednješolsko izobrazbo, 25,4 % pa jih je študiralo na univerzi;  

I. ker morata biti socialna vključenost in socialna mobilnost osrednji prednostni nalogi 

strategije EU za mlade, ki mora zato biti usmerjena predvsem v mlade iz ranljivih 

skupin, kot so mladi, ki se soočajo z revščino in socialno izključenostjo in mladi z 

odročnih podeželskih območij; 

1. se je seznanil s poročilom o mladih 2015, ki temelji na sporočilu Komisije o izvajanju 

prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) z dne 

15. septembra 2015, katerega zaključek kaže, da je EU do sedaj neuspešno poskušala 

razrešiti vprašanje brezposelnosti mladih, saj je v nekaterih državah članicah stopnja 

brezposelnosti mladih ostala zelo visoka (v Grčiji 50,1 %), v drugih državah, kot je 

Francija, pa je ta stopnja od začetka izvajanja pobude za zaposlovanje mladih postala še 

višja (21,5 % leta 2011, 22,8 % leta 2014); 

2. meni, da je odprta metoda koordinacije primerno sredstvo za oblikovanje mladinskih 

politik; ponovno poziva k tesnejšemu sodelovanju pri vprašanjih, povezanih z mladimi, 

na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU, ob spoštovanju načela 

subsidiarnosti; 

                                                 
1 Svetovna banka, Rapport de suivi de la situation économique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Poročilo 

o spremljanju gospodarskih razmer na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki)(oktober 2016). 



 

AM\1107396SL.docx  PE589.714v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

3. priznava pomen strukturiranega dialoga kot sredstva, s katerim je mogoče prisluhniti 

mladim (tako v okviru mladinskih organizacij kot neorganiziranim posameznikom) in 

njihovim resničnim potrebam, za učinkovitejše izvajanje in razvijanje mladinske 

politike na vseh ravneh in spodbujanje aktivnega državljanstva med mladimi; vendar 

poudarja, da bi morali pri oblikovanju teh politik upoštevati tudi izkušnje, nacionalne 

prednostne naloge na področju izobraževanja in medgeneracijski dialog, saj lahko 

starejši prenesejo veliko znanja na mlajše, zlasti na področju izobraževanja in 

usposabljanja; 

4. poudarja, kako pomembno vlogo ima družina in kako pomembno je njeno sodelovanje s 

šolami, lokalnimi skupnostmi in cerkvami pri prizadevanjih v smeri polne vključitve 

mladih v družbo; poudarja tudi, da so učitelji in profesorji prepogosto primorani 

prevzeti vlogo staršev na področjih, kjer družinska celica neuspešno opravlja svoje 

naloge, in da lahko ta dodatna vloga pripelje do negotovosti v zvezi s statusom in 

poklicem učitelja; 

5. poziva države članice, naj nujno zagotovijo učinkovito usposabljanje v nacionalnem in 

regionalnem jeziku, ki bo v skladu z nacionalno zakonodajo, saj ima po kazalcih iz 

poročila Regards sur l'Éducation 2015 (Pogledi na izobraževanje 2015) v povprečju 

držav OECD posameznik z dobrim znanjem branja in pisanja 4,2-krat več možnosti, da 

si bo našel delo, kot pa posameznik s slabim znanjem na omenjenem področju; 

6. poziva, naj se učni načrti in programi usposabljanja bolje uskladijo s potrebami 

spreminjajočih se trgov dela; vendar poudarja, da je ta usklajenost sicer potrebna, 

vendar ne bo rešila težav zaradi pomanjkanja delovnih mest, in da je treba predvsem 

sprejeti strukturne reforme, vključno z revizijo direktive o napotenih delavcih, ki je 

ustvarila pravi socialni damping, saj je mlade v določenih sektorjih izpostavila nelojalni 

konkurenci delovne sile, katere cena je 30 do 50 % nižja; 

7. poudarja, da je treba na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanja vključiti elemente 

učenja podjetništva ter da je treba za ustvarjanje delovnih mest spodbujati in podpirati 

politike za spodbujanje podjetništva med mladimi v kulturnem in ustvarjalnem sektorju; 

poudarja, da se države članice pri ustanavljanju podjetij pogosto srečujejo z zelo 

različnimi situacijami in da je v nekaterih državah ustanovitev podjetja za mlade 

podjetnike še vedno zelo zapletena, zlasti zaradi upravnih težav in zapletov v zvezi z 

dostopom do posojil; 

8. poudarja, da je treba obravnavati pomanjkanje spretnosti ter neusklajenost med ponudbo 

spretnosti in povpraševanjem po njih; meni, da je mobilnost učencev lahko dobro orodje 

za usposabljanje in pridobivanje novih spretnosti, vendar je treba že zdaj razmišljati o 

težavah v zvezi z „begom možganov“, ki ga lahko spodbudijo programi mobilnosti, s 

čimer bodo nekatere države članice izgubile človeške in gospodarske vire, ki so za 

njihovo blaginjo nepogrešljivi; 

9. spodbuja države članice, naj v celoti izkoristijo program Erasmus+, ki mladim omogoča 

pridobivanje novih izkušenj in spretnosti, vendar poudarja, da mobilnost sama po sebi 

ne bo rešila težav z brezposelnostjo in da je treba najprej dati prednost usklajevanju med 

ponudbo spretnosti in povpraševanjem po njih na trgu dela, krepitvi statusa vajeništva 

ter izboljšanju pridobivanja osnovnega znanja; poleg tega poudarja, da program 
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Erasmus+ ne bi smeli šteti in uporabljati kot program, s katerim bi mladi Evropejci 

postali prihodnji napoteni delavci;  

10. še vedno nekoliko dvomi v učinkovitost jamstva za mlade; opominja, da je bil namen 

tega programa na začetku zagotoviti trajno vključitev na trg dela s pomočjo kakovostnih 

delovnih mest, vendar je v nekaterih državah 75 % „delovnih mest za prihodnost“ 

sklenjenih v neprofitnih panogah in le v tretjini primerov vključujejo usposabljanje; 

poziva, naj pobude za mlade v resnici ne vodijo v prekarnost delovnih mest za mlade in 

naj ne znižujejo brezposelnosti zgolj navidezno in kratkoročno; 

11. poudarja, da bi bilo treba podpirati prostovoljske dejavnosti mladih, recimo v panogah 

osebnih storitev, in v večji meri priznati njihovo vlogo v smislu pomembne oblike 

neformalnega učenja; vendar poudarja, da te storitve ne bi smele še povečati 

negotovosti glede zaposlovanja mladih; 

12. pozdravlja dinamičnost političnega sodelovanja mladih v družbenih medijih, vendar 

poziva države članice, naj zagotovijo, da se ti mediji ne bodo več uporabljali za 

novačenje novih rekrutov za teroristične organizacije, saj po podatkih Europola 

bojevniki in simpatizerji teroristične skupine Islamska država redno uporabljajo 46.000 

računov na Twitterju; 

13. zatrjuje, da bodo države članice težko uvedle politike za mlade, dokler bodo evropske 

institucije prek evropskega semestra in z izvajanjem politik vključevanja migrantov 

izvajale pritisk na njihov proračun; meni, da države članice ne bodo mogle popolnoma 

vključiti migrantov, če ne bodo zmožne zagotoviti svobode, varnosti, zaposlitve in 

blagostanja najprej svojim državljanom;  

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam 

držav članic. 

Or. fr 

 

 


