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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

k vykonávaniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch 

(2017/2039(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 

zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) 

č. 1081/20061, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/779 z 20. mája 2015, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1304/2013, pokiaľ ide o sumu dodatočnej počiatočnej 

zálohovej platby vyplatenej pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí2, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých 

ľudí3, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. októbra 2016 s názvom Záruka pre mladých 

ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch (COM(2016) 

646), 

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov (EDA) č. 3/2015 z marca 

2015 s názvom Záruka EÚ pre mladých ľudí: prijali sa prvé kroky, ale vykonávanie čelí 

rizikám, 

– so zreteľom na osobitnú správu (EDA) č. 5/2017 z marca 2017 s názvom 

Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv? Posúdenie záruky pre 

mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2017 o kontrole výdavkov a monitorovaní 

nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí4, 

– so zreteľom na podrobnú analýzu svojej tematickej sekcie pre rozpočtové veci z 3. 

februára 2016 s názvom Posúdenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. júna 2016 na odporúčanie Rady o zavedení 

systému záruky získania zručností (COM(2016) 382), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 o iniciatíve Príležitosti pre mladých5, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže, 

 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470. 
2 Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2015, s. 1. 
3 Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s 1. 
4 Prijaté texty, P8_TA(2017)0390. 
5 Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 69. 
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– so zreteľom na Európsku sociálnu chartu, jej dodatkový protokol a jej revidovanú 

verziu, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999, 

– so zreteľom na ciele trvalo udržateľného rozvoja na rok 2030, najmä Cieľ 8 

„podporovať stabilný, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, plnú a produktívnu 

zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých“, ktoré prijala OSN v roku 2015 a ktoré sa 

vzťahujú na celý svet vrátane EÚ, 

– so zreteľom na správa Jeana-Clauda Junckera vypracovaná v úzkej spolupráci s 

Donaldom Tuskom, Jeroenom Dijsselbloemom, Mariom Draghim a Martinom 

Schulzom z 22. júna 2015 o dobudovaní hospodárskej a menovej únie Európy („správa 

piatich predsedov“), diskusný dokument Komisie z 26. apríla 2017 o sociálnom rozmere 

Európy a z 31. mája 2017 o prehĺbení hospodárskej a menovej únie, ako aj na bielu 

knihu Komisie z 1. marca 2017 o budúcnosti Európy, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. apríla 2017 o vytvorení Európskeho piliera 

sociálnych práv (COM(2017) 250) a odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/761 z 

26 apríla 2017 týkajúce sa Európskeho piliera sociálnych práv1, 

– so zreteľom na prácu a výskum nadácie Eurofound, strediska Cedefop, Medzinárodnej 

organizácie práce (MOP), Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), 

Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) a Európskeho odborového inštitútu 

(ETUI), Konfederácie európskych podnikov (BusinessEurope), Európskej asociácie 

remesiel, malých a stredných podnikov (UEAPME), Európskeho strediska podnikov 

s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu (CEEP), 

organizácie Eurocities a Európskeho fóra mládeže, 

– so zreteľom na prejav predsedu Junckera o stave Únie z 13. septembra 2017, Plán 

na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie (návrh pracovného 

programu Komisie do konca roku 2018) a vyhlásenie o zámere adresované predsedovi 

Antoniovi Tajanimu a premiérovi Estónska Jurimu Ratasovi z 13. septembra 2017, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru 

pre rozpočet, Výbor pre kontrolu rozpočtu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru 

pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0406/2017), 

A. keďže finančná a hospodárska kríza a následné úsporné opatrenia spôsobili zvýšenie 

miery nezamestnanosti mladých ľudí z 15 % v roku 2008 na 24 % v roku 2013, pričom 

pod touto priemernou mierou sa skrývajú obrovské rozdiely medzi jednotlivými 

členskými štátmi a regiónmi; keďže miera nezamestnanosti mladých ľudí v roku 2013 

ostala v Nemecku, Rakúsku a Holandsku na úrovni približne 10 %, kým v Taliansku, 

Španielsku, Chorvátsku a Grécku sa priblížila až k 40 % alebo túto hranicu dokonca 

výrazne prekročila; 

B. keďže krízové opatrenia na zníženie verejných výdavkov v krajinách postihnutých 

krízou už preukázali priamy negatívny vplyv, najmä na mladých ľudí, v dôsledku škrtov 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 113, 29.4.2017, s. 56. 
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v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, vytvárania pracovných miest a podporných 

služieb; 

C. keďže politiky týkajúce sa mladých ľudí boli vytvorené bez účasti týchto mladých ľudí 

a ich zástupcov; 

D. keďže dlhodobá nezamestnanosť mladých ľudí môže viesť k ich marginalizácii 

a vylúčeniu zo spoločnosti, môže v nich vytvárať pocit izolovanosti a môže ich to 

poznačiť tak, že u nich vznikne vyššia pravdepodobnosť opätovnej nezamestnanosti 

a budú mať vo svojom pracovnom živote nižší zárobok a slabšie kariérne vyhliadky; 

keďže zatlačenie mladých ľudí do ústrania znamená stratu z hľadiska verejných aj 

súkromných investícií ktorá vzhľadom na ich nevyužitý a upadajúci ľudský potenciál 

vedie k rozšírenej pracovnej neistote a postupnej strate zručností; 

E. keďže v roku 2012 mal jeden z troch európskych zamestnancov buď príliš vysokú, 

alebo príliš nízku kvalifikáciu na svoje pracovné miesto1 a keďže u mladých 

zamestnancov obvykle existuje väčšia pravdepodobnosť, že budú mať formálne príliš 

vysokú kvalifikáciu, a zároveň aj väčšia pravdepodobnosť ako u starších pracovníkov, 

že budú pracovať na pracovnom mieste, ktoré menej zodpovedá ich zručnostiam; 

F. keďže mladí pracovníci sú vystavení väčšiemu riziku, že sa ocitnú v neistom 

zamestnaní; keďže pravdepodobnosť, že sa ocitnú v zamestnaní vo viacnásobne 

znevýhodnenom postavení je dvakrát vyššia pre pracovníkov mladších ako 25 rokov 

v porovnaní s pracovníkmi vo veku nad 50 rokov2; 

G. keďže úspešný prechod zo školy do zamestnania a z nečinnosti do práce a získanie 

prvého skutočného zamestnania posilňujú pozíciu mladých ľudí a motivujú ich, čím im 

pomáhajú rozvíjať ich osobné a odborné zručnosti, aby sa mohli stať nezávislými a 

sebavedomými občanmi a dobre začať svoje profesijné životy; 

H. keďže od dosiahnutia vrcholu na úrovni 24 % v roku 2013 miera nezamestnanosti v EÚ-

28 stabilne klesá a v roku 2017 bola menšia ako 17 %; keďže miera nezamestnanosti 

mladých ľudí zostáva vysoká a len niekoľko členských štátov (Rakúsko, Česká 

republika, Holandsko, Malta, Maďarsko a Nemecko) dosahuje mieru nezamestnanosti 

mladých ľudí nižšiu ako 11 %, pričom pretrvávajú závažné rozdiely medzi členskými 

štátmi; 

I. keďže z analýzy členenia práce na plný a polovičný úväzok podľa pohlavia v Európe 

vyplynulo, že od roku 2007 do roku 2017 pretrvali rodové rozdiely, pričom muži tvoria 

okolo 60 % osôb vo veku 15 až 24 rokov v zamestnaní na plný úväzok a sústavne 

predstavujú okolo 40 % pracovníkov na čiastočný úväzok; 

J. keďže zo štatistického hľadiska je žiaľ miera nezamestnanosti mladých ľudí všeobecne 

asi dvojnásobná oproti celkovej miere nezamestnanosti, a to v časoch hospodárskej 

rastu aj počas recesií; 

                                                 
1 Správa Komisie z decembra 2013 s názvom Vývoj v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti v Európe 2013. 
2 Správa Eurofound z augusta 2014) s názvom Profily zamestnaní v rámci pracovných podmienok: identifikácia 

skupín s viacerými nevýhodami. 
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Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí 

K. keďže 22. apríla 2013 Rada prostredníctvom odporúčania Rady vytvorila systém záruky 

pre mladých ľudí (YG), v rámci ktorého sa členské štáty EÚ zaviazali, že vytvoria 

systém záruky pre mladých ľudí s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia dostali kvalitnú 

ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, odbornej prípravy alebo praxe do štyroch 

mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia formálneho vzdelávania; 

L. keďže vzhľadom na to, že mnoho členských štátov nezaznamenalo veľký úspech 

s nariadeniami a príležitosťami, ktoré boli doteraz k dispozícii na boj proti 

nezamestnanosti mládeže, mali by klásť väčší dôraz na účinné využívanie finančných 

prostriedkov a nástrojov dostupných v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF); 

M. keďže vo februári 2013 Rada odsúhlasila vytvorenie iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí, ktorá bola spustená ako hlavný rozpočtový nástroj EÚ – 

prepojený s ESF – na pomoc regiónom členských štátov s obzvlášť vysokou mierou 

nezamestnanosti mladých ľudí, a to najmä zavedením systémov záruky pre mladých 

ľudí; 

N. keďže záruka pre mladých ľudí je záväzkom v rámci celej EÚ, zatiaľ čo iniciatíva 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí je zameraná na tie členské štáty a regióny, kde 

miera nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 25 %, čo sa týka (čiastočne alebo úplne) 

spolu 20 členských štátov; 

O. keďže s cieľom mobilizovať finančné prostriedky sa ťažisko financovania iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí z rozpočtu presunulo na začiatočnú fázu, teda 

na roky 2014 a 2015, s cieľom maximalizovať vplyv opatrení financovaných 

z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; keďže v dôsledku oneskorenia v 

realizácii na vnútroštátnej a regionálnej úrovni toto presunutie ťažiska financovania 

na začiatočnú fázu samo osebe ako opatrenie neuspelo; keďže v roku 2015 bola miera 

predbežného financovania podmienečne zvýšená z 1 % na 30 % a väčšina oprávnených 

členských štátov toto opatrenie úspešne uplatnila; 

P. keďže jednou z hlavných ambícií iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí aj 

záruky pre mladých ľudí je pomôcť mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 

v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), ktorým hrozí najvyššie riziko 

vylúčenia, pričom sa zohľadňuje, že výraz „NEET“ sa vzťahuje na rôzne podskupiny 

mladých ľudí s odlišnými potrebami; 

Q. keďže cieľom záruky pre mladých ľudí je dosiahnuť udržateľnú integráciu osôb NEET 

na trh práce prostredníctvom individuálneho prístupu, čo povedie ku kvalitnej ponuke 

a zvýšeniu zamestnateľnosti mladých ľudí, pričom v širšom kontexte to zároveň 

poskytne mladým ľuďom podporu pri prechode zo školy do zamestnania a pomoc pri 

riešení nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na trhu práce; keďže 

v tejto oblasti sú potrebné primerané podporné stratégie zo strany členských štátov; 

R. keďže MOP v roku 2015 odhadla náklady na vykonávanie záruky pre mladých ľudí 

v celej EÚ-28 na 45 miliárd EUR; keďže na programové obdobie 2014 – 2020 sa pre 

iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí vyčlenili len skromné rozpočtové 

prostriedky vo výške 6,4 miliardy EUR s tým, že majú iba doplniť, a nie nahradiť 
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financovanie z vnútroštátnych prostriedkov; 

S. keďže Komisia navrhla, aby sa rozpočet na iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí v rámci revízie viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2017 – 

2020 zvýšil o 1 miliardu EUR a bol dorovnaný záväzkami ESF vo výške 1 miliardy 

EUR; keďže po dosiahnutí dohody medzi Parlamentom a Radou sa suma zvýšila na 1,2 

miliardy EUR; keďže Parlament 5. septembra 2017 prijal návrh opravného rozpočtu 

č. 3/2017 s cieľom poskytnúť dodatočných 500 miliónov EUR na iniciatívu na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí v roku 2017, financovaných z celkovej rezervy na záväzky, 

a zároveň vyjadril poľutovanie nad oneskorením rozpočtového postupu v roku 2017, 

pretože Rada blokovala a neskoro schválila preskúmanie viacročného finančného rámca 

v polovici obdobia; 

T. keďže vo svojej prvej osobitnej správe o záruke pre mladých ľudí Európsky dvor 

audítorov vyjadril znepokojenie v súvislosti s primeranosťou financovania (z EÚ aj 

z vnútroštátnych zdrojov) tejto iniciatívy, s vymedzením „kvalitnej ponuky“, ako aj 

s absenciou stratégie s jasnými medzníkmi a cieľmi, s monitorovaním výsledkov 

a s podávaním správ; keďže tiež vyjadril znepokojenie nad nedostatočne úspešným 

uplatňovaním partnerského prístupu, ako sa uvádza v odporúčaní Rady z 22. apríla 

2013, pri rozvoji záruky pre mladých ľudí; 

U. keďže sú potrebné skutočne účinné mechanizmy na prerokovanie a vyriešenie ťažkostí 

pri vykonávaní systémov záruky pre mladých ľudí spolu so silným záväzkom členských 

štátov v plnej miere vykonávať záruku pre mladých ľudí, pričom zohľadnia najmä 

miestne podmienky, umožnia zlepšenie zručností a zavedú vhodné flexibilné štruktúry 

hodnotenia; 

V. keďže v osobitnej správe EDA o záruke pre mladých ľudí sa určilo niekoľko 

spoločných kritérií na určenie toho, čo je „kvalitná ponuka“, pričom Slovensko 

vyhlásilo svoje vymedzenie za právne záväzné, ustanovilo minimálny pracovný čas, ako 

aj udržateľnosť zamestnanosti po ukončení podpory z iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí, a zohľadnilo zdravotný stav príjemcu; 

W. keďže vo svojej nedávno uverejnenej druhej osobitnej správe o iniciatíve na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí a o záruke pre mladých ľudí, ktorá bola zameraná 

na príklady zo siedmich členských štátov, Európsky dvor audítorov vyjadril obavy 

týkajúce sa náročnosti úplného prístupu k údajom a toho, že vo vykonávaní záruky pre 

mladých ľudí sa dosiahol len malý pokrok a výsledky nenapĺňajú pôvodné očakávania; 

keďže iniciatíva na podporu mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí stále patria medzi 

najinovačnejšie a najambicióznejšie politické reakcie na hospodársku krízu, preto by pri 

ich realizácii v ďalších rokoch mali požívať pokračujúcu finančnú a politickú podporu 

európskych, vnútroštátnych a regionálnych inštitúcií; 

X. keďže nákladovú efektívnosť iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

a konečný cieľ záruky pre mladých ľudí, ktorým je trvalo udržateľné zamestnanie 

mladých ľudí, je možné dosiahnuť len v prípade, že príslušné operácie sa riadne 

monitorujú prostredníctvom spoľahlivých a porovnateľných údajov, ak programy sú 

zamerané na výsledky a ak sa vykonajú úpravy v prípadoch, keď sa odhalia neúčinné 

a nákladovo neefektívne opatrenia; 
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Y. keďže je potrebné väčšie úsilie členských štátov zamerané na podporu a zacielenie 

na mladých ľudí, ktorí sú vzdialení alebo úplne oddelení od trhu práce, ako sú mladí 

ľudia so zdravotným postihnutím; 

Z. keďže iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí 

majú zohrávať ústrednú úlohu pri dosahovaní hlavných zásad Európskeho piliera 

sociálnych práv; 

AA. keďže predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave 

Únie v roku 2017 nespomenul situáciu týkajúcu sa nezamestnanosti mladých ľudí 

v Európe, ktorá je stále znepokojujúca; keďže vo vyhlásení o zámere, ktoré sprevádzalo 

prejav o stave Únie v roku 2017, bola uznaná úloha záruky pre mladých ľudí pomôcť 

pri vytváraní pracovných miest v EÚ; keďže boj proti nezamestnanosti, a najmä 

nezamestnanosti mladých ľudí, by mal byť aj naďalej prioritou v činnosti EÚ; 

AB. keďže boli zaznamenané omeškania platieb mladým ľuďom v rámci opatrení 

financovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, často zapríčinené 

neskorým zriadením riadiacich orgánov alebo nedostatočnou administratívnou 

kapacitou vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov; 

AC. keďže opatrenia v rámci iniciatívy a záruky pre mladých ľudí, napríklad stáže a praxe, 

by mali prispieť k uľahčeniu prechodu na trh práce, a nikdy by nemali byť náhradou 

riadnych pracovných zmlúv; 

AD. keďže v prípade mladých žien vo vidieckych oblastiach vytvára nelegálna práca alebo 

nezaevidovanie sa ako nezamestnaná štatistické odchýlky a rozdiely v ich dôchodkoch; 

keďže táto prax má negatívny vplyv na celú spoločnosť, a najmä na blahobyt žien, ako 

aj na iné formy sociálneho poistenia a príležitosti na zmenu kariéry alebo možnosti 

budúceho zamestnania; 

AE. keďže 16 miliónov osôb NEET vstúpilo do systému záruky pre mladých ľudí a 

prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa priamo podporilo 

viac ako 1,6 milióna mladých ľudí v EÚ; 

AF. keďže členské štáty v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí prijali 

viac ako 132 opatrení trhu práce zameraných na mladých ľudí; 

AG. keďže 75 % celkových rozpočtových prostriedkov iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí je viazaných a 19 % už členské štáty investovali, čím sa miera plnenia 

rozpočtu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí stala najvyššou spomedzi 

európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF); 

AH. keďže z niekoľkých správ o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí aj napriek obavám týkajúcim sa primeranosti financovania a odhadov celkových 

požadovaných investícií vyplýva, že dostupné zdroje sa úspešne usmerňujú na 

naplnenie regionálneho dopytu tým, že sa zameriavajú na konkrétne regióny a skupiny 

príjemcov; 

AI. keďže od zavedenia európskej stratégie zamestnanosti v roku 1997 Komisia podporila 

celý rad opatrení zameraných na zlepšenie zamestnanosti a možnosti vzdelávania 
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mladých ľudí1; keďže od začiatku krízy sa úsilie EÚ sústreďuje najmä na záruku pre 

mladých ľudí a iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; 

AJ. keďže záruka pre mladých ľudí sa financuje z ESF, z vnútroštátnych rozpočtov a z 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zatiaľ čo iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí sa používa na financovanie priameho poskytovania 

pracovných miest, učňovskej prípravy, stáží alebo ďalšieho vzdelávania pre cieľovú 

skupinu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v oprávnených regiónoch; 

keďže dĺžka intervencie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí nie je vopred 

určená, zatiaľ čo v prípade záruky pre mladých ľudí treba ponuku predložiť do štyroch 

mesiacov; 

AK. keďže záruka pre mladých ľudí vedie k vykonávaniu štrukturálnych reforiem 

v členských štátoch, ktorých cieľom je najmä zosúladiť ich modely vzdelávania 

a odbornej prípravy s požiadavkami trhu práce tak, aby sa dosiahli jeho ciele; 

AL. keďže vonkajšie faktory, ako napríklad osobitná hospodárska situácia alebo výrobný 

model každého regiónu, ovplyvňujú dosahovanie cieľov stanovených v záruke pre 

mladých ľudí; 

Úvod  

1. je presvedčený, že záruka pre mladých ľudí musí byť prvým krokom k prístupu 

k potrebám zamestnanosti mladých ľudí založenému na právach; pripomína, že 

zamestnávatelia majú povinnosť zúčastniť sa na procese poskytovania dostupných 

programov odbornej prípravy, absolventských pozícií a kvalitných stáží pre mladých 

ľudí; 

2. zdôrazňuje, že nesmie byť dotknutý kvalitatívny aspekt dôstojnej práce pre mladých 

ľudí; zdôrazňuje, že pri vynakladanom úsilí sa musí klásť dôraz na základné pracovné 

normy a ďalšie normy týkajúce sa kvality práce, napríklad pracovný čas, minimálna 

mzda, sociálne zabezpečenie, a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; 

3. konštatuje, že v EÚ-28 existujú veľké rozdiely v ekonomickej výkonnosti z hľadiska 

hospodárskeho rastu aj rastu zamestnanosti, čo si vyžaduje rozhodnú politickú reakciu; 

uznáva, že niektoré členské štáty zaostávajú v realizácii potrebných štrukturálnych 

reforiem; konštatuje, že pracovné miesta vznikajú vplyvom zdravých hospodárskych 

politík, ako aj politík zamestnanosti a investičných politík, ktoré sú v konečnom 

dôsledku zodpovednosťou členských štátov; vyjadruje znepokojenie nad dlhodobým 

vplyvom na hospodársky rozvoj regiónov, ktoré zaznamenali únik mozgov 

vysokovzdelaných ľudí; 

4. pripomína, že v pravidlách vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí si členské štáty musia vybrať medzi rôznymi typmi realizácie programu 

(exkluzívny program, prioritné osi v rámci existujúceho operačného programu alebo 

byť súčasťou rôznych prioritných osí); poukazuje na to, že vzhľadom na rôzne možnosti 

vykonávania a na základe získaných výsledkov sa vyžadujú výmena osvedčených 

                                                 
1 Ďalšími opatreniami sú iniciatíva Mládež v pohybe zo septembra 2010, iniciatíva Príležitosti pre mladých z 

decembra 2011 a iniciatíva Akčné tímy pre zamestnanosť mladých ľudí, ktorá vznikla v januári 2012. 
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postupov, aby sa tieto postupy mohli prijať pre budúce etapy programu; 

5. so znepokojením konštatuje, že v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 

5/2017 sa uvádza, že existuje riziko, že finančné prostriedky EÚ jednoducho nahradia 

vnútroštátne finančné prostriedky, a nevytvorí sa nimi pridaná hodnota; pripomína, že v 

súlade so zásadou doplnkovosti je cieľom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí doplniť vnútroštátne finančné prostriedky, nie nahrádzať vlastné politiky členských 

štátov a finančné prostriedky na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, že 

ambícia poskytnúť všetkým mladým ľuďom kvalitnú ponuku práce, ďalšieho 

vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov od straty zamestnania 

alebo ukončenia formálneho vzdelávania nemôže celá spočívať na pleciach rozpočtu 

iniciatívy na podporu zamestnanosti a nikdy to tak ani nemalo byť; 

6. zdôrazňuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti musí byť najmä motorom 

politických reforiem a lepšej koordinácie v oblasti zamestnanosti a vzdelávania, najmä 

v členských štátoch s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí, aby sa v týchto 

členských štátoch zaviedli integrované, komplexné a dlhodobé prístupy k riešeniu 

nezamestnanosti mladých ľudí, ktorými sa zvýši zamestnateľnosť mladých ľudí, zlepšia 

ich vyhliadky a ktoré povedú k udržateľnej zamestnanosti, naproti rôznym rozdrobeným 

(existujúcim) politikám; domnieva sa, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí a záruka pre mladých ľudí sú účinnými nástrojmi v boji proti sociálnemu vylúčeniu 

skupín mladých ľudí, ktoré sú najviac vytláčané na okraj spoločnosti; považuje 

za dôležité pracovať na dosiahnutí cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti 

zamestnanosti, predčasného ukončenia školskej dochádzky a sociálneho vylúčenia; 

7. pripomína, že v nadväznosti na odporúčania Rady o vytvorení záruky pre mladých ľudí 

sa stanovilo šesť usmernení, z ktorých vychádzajú systémy záruky pre mladých ľudí: 

rozvíjanie prístupov na báze partnerstva, zabezpečenie včasnej intervencie a aktivácie, 

prijatie podporných opatrení, ktoré umožnia integráciu do pracovného trhu, využívanie 

fondov Únie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie systému záruky pre mladých ľudí 

a jeho urýchlenú realizáciu1; poukazuje na to, že podľa hodnotiacich správ veľmi málo 

členských štátov predložilo údaje a úplné posúdenia týchto aspektov; 

8. zdôrazňuje, že by sa malo viac investovať do vnútroštátnej mobility a cezhraničnej 

mobility s cieľom znížiť mieru nezamestnanosti mládeže a riešiť nesúlad medzi 

ponúkanými a požadovanými zručnosťami; požaduje lepšie zosúladenie dopytu 

a ponuky práce a zručností uľahčením mobility medzi regiónmi (vrátane cezhraničných 

regiónov); uznáva, že členské štáty musia venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby 

poskytovali lepšie prepojenie medzi vzdelávacími systémami a trhmi práce v 

cezhraničných regiónoch, napríklad prostredníctvom podpory vzdelávania v jazykoch 

susedných krajín; 

9. pripomína, že vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí je spôsobená: dôsledkami 

celosvetovej hospodárskej krízy na trhy práce, predčasným ukončovaním školskej 

dochádzky bez dostatočnej kvalifikácie, nedostatkom príslušných zručností a 

pracovných skúseností, čoraz častejším využívaním neistých krátkodobých foriem 

zamestnanosti, po ktorých nasledujú obdobia nezamestnanosti, obmedzenými 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s 1. 
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možnosťami odbornej prípravy a nedostatočnými alebo nevhodnými aktívnymi 

programami na trhu práce; 

10. domnieva sa, že monitorovanie záruky pre mladých ľudí by sa malo opierať o 

spoľahlivé údaje; považuje v súčasnosti dostupné údaje a výsledky monitorovania za 

nedostatočné na riadne vykonanie celkového posúdenia vykonávania a výsledkov 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ako hlavného nástroja financovania 

záruky pre mladých ľudí z EÚ, najmä v dôsledku počiatočného oneskorenia členských 

štátov pri realizácii operačných programov a toho, že stále sa nachádzajú v pomerne 

skorých štádiách vykonávania; trvá na potrebe zachovania zamestnanosti mladých ľudí 

ako jednej z priorít činnosti EÚ; je však znepokojený závermi nedávnej správy 

Európskeho dvora audítorov o vplyve záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí ako politík Únie zameraných na riešenie nezamestnanosti 

mladých ľudí, pričom sa berie do úvahy ich obmedzený územný a časový rozsah; 

11. zastáva názor, že na to, aby bola stratégia na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí 

skutočne účinná, musí zahŕňať rokovania za okrúhlym stolom, do ktorých budú 

zapojené zainteresované subjekty, pričom sa zohľadní územný kontext, v rámci ktorého 

sa má vykonávať, a poskytne sa cielená odborná príprava, ktorá zabezpečí splnenie 

potrieb podnikov ich zosúladením s ambíciami a zručnosťami mladých ľudí; 

zdôrazňuje, že rovnaká stratégia musí zabezpečiť kvalitnú odbornú prípravu a úplnú 

transparentnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov vzdelávacím inštitúciám, aj 

prostredníctvom pozorného monitorovania ich využívania; 

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty sa rozhodli zaviazať len 

prostredníctvom nezáväzného nástroja, ktorým je odporúčanie Rady; poukazuje na to, 

že v mnohých členských štátoch sa ani zďaleka nepodarilo dosiahnuť cieľ záruky 

pre mladých ľudí; 

Pomoc najviac vylúčeným mladým ľuďom 

13. poukazuje na riziko, že mladí ľudia so zdravotným postihnutím nepatria do rozsahu 

pôsobnosti iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ani záruky pre mladých 

ľudí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby upravili svoje operačné programy s cieľom 

zabezpečiť, aby boli opatrenia iniciatívy a záruky pre mladých ľudí skutočne prístupné 

pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím a zosúladené s potrebami jednotlivca; 

14. zdôrazňuje, že pomoc osobám NEET si vyžaduje intenzívne a trvalé úsilie 

vnútroštátnych orgánov a spoluprácu medzi sektormi, keďže NEET je heterogénna 

skupina s rozmanitými potrebami a zručnosťami; zdôrazňuje preto potrebu presných 

a úplných údajov o celej populácii NEET s cieľom zaregistrovať ich a účinnejšie im 

pomáhať, keďže podrobnejšie členené údaje vrátane údajov podľa regiónu by mohli 

slúžiť na identifikáciu skupín, na ktoré by sa mal klásť dôraz, a toho, ako lepšie 

prispôsobiť iniciatívy v oblasti zamestnanosti ich adresátom; 

15. tvrdí, že príčiny nezamestnanosti mladých ľudí nemožno obmedziť na problém 

nesúladu kvalifikácií, pretože jej základ vyplýva z problémov ako nedostatok nových 

pracovných miest, ktoré zase sú dôsledkom dezindustrializácie Európy, externalizácie a 

špekulácie, pričom tento stav ešte zhoršila kríza a úsporné politiky; domnieva sa, že 

samotným vzdelávaním a odbornou prípravou nemožno vyriešiť problém 
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nezamestnanosti mladých ľudí; 

16. domnieva sa, že záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí nemôžu nahradiť používanie makroekonomických nástrojov a ostatných 

politík na podporu zamestnanosti mladých ľudí; poukazuje na to, že pri hodnotení 

uplatňovania a účinkov záruky pre mladých ľudí je dôležité zohľadniť odlišné 

makroekonomické a rozpočtové podmienky členských štátov; domnieva sa, že ak sa má 

predĺžiť program podpory zamestnanosti mladých ľudí, treba načrtnúť jeho dlhodobú 

štrukturálnu reformu; vyjadruje zreteľnú potrebu väčšej koordinácie medzi jednotlivými 

štátmi; 

17. podporuje rozvoj jednotných kontaktných miest, ktoré môžu zabezpečiť, aby boli všetky 

služby a poradenstvo ľahko prístupné, dostupné a bezplatné pre mladých ľudí 

na jednom mieste; 

18. je znepokojený z prvotných pozorovaní, podľa ktorých je potrebné zlepšiť registráciu 

všetkých osôb NEET, predovšetkým neaktívnych osôb NEET a tých, ktorých opätovná 

integrácia sa ukazuje ako náročná, ako aj informovanosť týchto osôb; vyzýva členské 

štáty, aby zaviedli vhodné a cielené informačné stratégie na oslovenie všetkých NEET a 

prijali integrovaný prístup k viac individualizovanej pomoci a službám na podporu 

mladých ľudí, ktorí čelia viacerým prekážkam; naliehavo žiada členské štáty, aby 

venovali osobitnú pozornosť potrebám zraniteľných osôb NEET a odstránili predsudky 

a negatívne postoje voči nim; 

19. zdôrazňuje, že je nutné prispôsobiť opatrenia miestnym požiadavkám, aby sa zvýšil ich 

vplyv; vyzýva členské štáty, aby zaviedli osobitné opatrenia v oblasti zamestnanosti 

mladých ľudí vo vidieckych oblastiach; 

20. vyzýva členské štáty, aby urýchlene zlepšili propagáciu existujúcich podporných 

programov dostupných mladým ľuďom, najmä v skupinách, ktoré sú najviac vylúčené 

z trhu práce, a to prostredníctvom informačných kampaní využívajúc tradičné 

aj moderné mediálne kanály, ako napríklad sociálne siete; 

Zabezpečenie kvality ponúk v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

21. uznáva potrebu vymedziť, čo by mala byť „kvalitná ponuka“ v rámci iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje potrebu vypracovať všeobecne 

dohodnuté vymedzenie, v ktorom by sa mohla zohľadniť práca vykonaná vo výbore 

EMCO v spolupráci s Komisiou, MOP a príslušnými zainteresovanými subjektmi; 

poukazuje na to, že kvalitná ponuka je viacrozmerným opatrením vedúcim k 

udržateľnej a dobre zladenej integrácii účastníkov do trhu práce prostredníctvom 

rozvoja zručností, a že by mala zodpovedať úrovni kvalifikácie a profilu účastníkov a 

zohľadniť dopyt po zamestnaní; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že 

na účastníkov sa bude vzťahovať relevantná sociálna ochrana a pravidlá týkajúce sa 

pracovných podmienok a úrovne kompenzácie; poukazuje na štandardy kvality, ktoré 

boli uvedené v Usmerneniach k hodnoteniu iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí, ktoré Komisia uverejnila v roku 2015 a v ktorých sa stanovujú 

charakteristiky ponúk zamestnania, ich relevantnosť vzhľadom na potreby účastníkov, 

výsledky trhu práce na základe ponúk a podiel ponúk, ktoré neboli prijaté alebo boli 

predčasne ukončené, ako platné ukazovatele na posúdenie kvality zamestnania; 
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22. pripomína, že MOP vymedzuje „dôstojnú prácu“ ako prácu, ktorá je „produktívna 

a poskytuje spravodlivý príjem, bezpečné pracovisko a sociálnu ochranu pre rodiny, 

lepšie možnosti na ich osobný rozvoj a sociálnu integráciu, slobodu osôb vyjadriť svoje 

obavy, organizovať a zúčastňovať sa na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich životy 

a rovnosti príležitostí a rovnaké zaobchádzanie pre všetky ženy a mužov“, a že tento 

minimálny štandard zostáva naďalej nesplnený, pokiaľ ide o zamestnaných mladých 

ľudí; 

23. domnieva sa, že mladí ľudia by mali byť zapojení aj do monitorovania kvality ponúk; 

24. zdôrazňuje, že kvalitná zmluva týkajúca sa stáže sa chápe ako kvalitatívny rámec, v 

ktorom sa musia rešpektovať tieto záruky: stáž sa musí riadiť písomnou zmluvou 

zahŕňajúcou transparentné informácie o právach a povinnostiach zmluvných strán, v 

ktorej sa stanovia konkrétne ciele a poskytne opis vysokokvalitnej odbornej prípravy; na 

posúdenie výkonnosti stážistu na konci stáže musí byť určený mentor alebo vedúci; stáž 

musí mať konkrétne trvanie a musia sa stanoviť obmedzenia trvania stáže u toho istého 

zamestnávateľa, pričom zmluva by mala obsahovať jasné ustanovenia týkajúce sa 

pokrytia sociálneho zabezpečenia a odmeňovania; 

25. nabáda členské štáty, aby postupne aktualizovali a revidovali ich operačné programy 

v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí za účasti sociálnych 

partnerov a mládežníckych organizácií s cieľom doladiť ich činnosť na základe 

skutočných potrieb mladých ľudí a trhu práce; 

26. zdôrazňuje, že určiť, či sa rozpočet na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí vynakladá účelne a či sa dosahuje jej konečný cieľ, ktorým je pomôcť mladým 

nezamestnaným ľuďom získať udržateľné zamestnanie, je možné len v prípade, že 

príslušné operácie sa budú podrobne a transparentne monitorovať prostredníctvom 

spoľahlivých a porovnateľných údajov a že sa členské štáty, ktoré nedosiahli pokrok, 

budú adresovať ambicióznejším spôsobom; vyzýva členské štáty, aby naliehavo zlepšili 

monitorovanie, vykazovanie a kvalitu údajov a aby zaručili včasný a častejší zber 

a sprístupňovanie spoľahlivých a porovnateľných údajov o súčasnom vykonávaní 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, než sa vyžaduje na základe ich 

povinnosti predkladať výročné správy, ako sa uvádza v článku 19 ods. 2 nariadenia o 

ESF; vyzýva Komisiu, aby revidovala svoje usmernenia k zhromažďovaniu údajov 

v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov s cieľom minimalizovať riziko 

nadhodnotenia výsledkov; 

27. berie na vedomie návrhy programov a rôzne druhy programov, ktoré vypracúvajú 

členské štáty v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; domnieva sa, 

že vo viacerých členských štátoch boli ciele a prístupy vo vnútroštátnej právnej úprave 

neurčité, ich formulácia bola nejasná a nezahŕňali širokú škálu príležitostí na podporu 

zamestnanosti; domnieva sa, že široký priestor na voľnú úvahu a nedostatok jasných 

mechanizmov dohľadu príležitostne viedli k nahrádzaniu pracovných miest ponukami v 

rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;  

28. vyjadruje znepokojenie nad správami o neprimeranom využívaní opatrení 

financovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí vrátane 

oneskorených platieb mladým ľuďom alebo zneužívania stáží, napríklad ich 

nadmerného využívania; vyjadruje svoju ochotu bojovať proti týmto praktikám; zastáva 
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názor, že žiadne opakované vykonávanie záruky pre mladých ľudí by nemala byť 

v rozpore so zmyslom aktivácie práce ani s cieľom trvalejšieho začlenenia do trhu 

práce; 

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby identifikovali osvedčené postupy zamerané na 

vzájomné poučenia z politík, ktoré prispievajú k tvorbe a vykonávaniu politík 

založených na reálnych skúsenostiach, a aby si tieto postupy vymieňali a šírili ich; 

zdôrazňuje, že zmeny v oblasti trhu práce a digitalizácia hospodárstva si vyžadujú nový 

prístup k politikám zamestnanosti mladých ľudí; poukazuje na to, že iniciatíva na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí musí pracovať na využívaní účinných nástrojov na 

zníženie nezamestnanosti mládeže a nemala by recyklovať neúčinné politiky 

zamestnanosti; 

30. pripomína, že v odporúčaní Rady o zavedení záruky pre mladých ľudí sa prístupy 

založené na partnerstve považujú za nevyhnutné pre vykonávanie systémov záruky pre 

mladých ľudí a oslovenie osôb NEET; žiada členské štáty, aby sa prostredníctvom 

aktívnej identifikácie a zapojenia príslušných zainteresovaných strán usilovali 

o partnerský prístup a aby viac podporovali program záruky pre mladých ľudí v rámci 

podnikov, najmä MSP a menších rodinných spoločností; zdôrazňuje, že skúsenosti 

z členských štátov, ktoré prijali prístup podobný záruke pre mladých ešte pred 

zavedením tohto programu, ukazujú, že pre jeho úspešné vykonávanie je dôležitá 

úspešná interakcia so zainteresovanými stranami; 

31. zdôrazňuje dôležitú úlohu mládežníckych organizácií ako sprostredkovateľov medzi 

mladými ľuďmi a verejnými službami zamestnanosti (VSZ); v tejto súvislosti nabáda 

členské štáty, aby pri komunikácii, plánovaní, vykonávaní a hodnotení iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí úzko spolupracovali s mládežníckymi 

organizáciami na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni; 

32. zdôrazňuje význam kvalifikovaných a modernizovaných verejných služieb 

zamestnanosti pri poskytovaní individuálne prispôsobených služieb pre osoby NEET; 

vyzýva členské štáty, aby pri vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí lepšie koordinovali svoje verejné služby zamestnanosti na úrovni EÚ v rámci siete 

verejných služieb zamestnanosti (VSZ); podporuje rozvoj ďalších synergií medzi 

verejnými a súkromnými poskytovateľmi pracovných miest, podnikmi a vzdelávacími 

systémami; nabáda na široké využívanie služieb elektronickej verejnej správy na 

obmedzenie byrokracie; 

33. vyzýva Komisiu, aby predložila odhad ročných nákladov pre jednotlivé členské štáty 

na účinné vykonávanie záruky pre mladých ľudí, pričom zohľadní odhad MOP; 

34. zdôrazňuje, že by sa v rámci záruky pre mladých ľudí mala posilniť ponuka učňovských 

miest, keďže predstavujú iba 4,1 % doposiaľ prijatých ponúk; 

Záverečné poznámky 

35. zdôrazňuje, že je potrebná stratégia na premenu iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí z protikrízového nástroja na stabilnejší nástroj financovania EÚ 

na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí v období po roku 2020 pri súčasnom 

zabezpečení rýchleho a jednoduchého využívania finančných prostriedkov a v ktorej by 
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sa stanovila požiadavka spolufinancovania, čím by sa zdôraznila hlavná zodpovednosť 

členských štátov; konštatuje, že pri rozšírení rozsahu iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí by sa mali zohľadniť pripomienky Dvora audítorov; 

zdôrazňuje, že celkovým cieľom programu je trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí 

do trhu práce; zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť jasné a merateľné ciele; zdôrazňuje, 

že o týchto prvkoch by sa malo diskutovať v kontexte budúceho VFR, aby sa 

zabezpečila kontinuita, nákladová efektívnosť a pridaná hodnota; 

36. znovu opakuje, že podporuje iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; 

zdôrazňuje naliehavú potrebu ďalšieho úsilia a pokračujúcich politických a finančných 

záväzkov riešiť nezamestnanosť mladých ľudí; pripomína najmä, že je dôležité 

zabezpečiť financovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí vo výške 

najmenej 700 miliónov EUR na obdobie 2018 až 2020, ako bolo dohodnuté v rámci 

preskúmania VFR v polovici obdobia; takisto žiada o pridelenie dostatočných 

platobných rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie riadneho a včasného 

vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; 

37. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť kvalitu ponúk v rámci iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí a záruky pre mladých ľudí a vyzýva na budúcu diskusiu 

o oprávnenej vekovej skupine; 

38. domnieva sa, že na to, aby rámec pre kvalitné zamestnávanie mladých ľudí mohol začať 

fungovať, malo by sa napredovať smerom k prijatiu odporúčania založeného na 

článkoch 292 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a tiež by sa mal prijať 

súbor informačných opatrení, ako napríklad vytvorenie ľahko dostupného webového 

sídla aktualizovanej o príslušné informácie o pravidlách týkajúcich sa riadenia stáží 

v každom členskom štáte; 

39.  uznáva, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je finančným nástrojom 

na slúžiacim dodatočne k iniciatívam členských štátov na riešenie vysokej miery 

nezamestnanosti mladých ľudí a že členské štáty by mali vynaložiť väčšie úsilie na 

zabezpečenie lepšieho prepojenia medzi systémami vzdelávania a trhmi práce s cieľom 

zapojiť mladých ľudí do trhov práce udržateľným spôsobom; víta existujúce opatrenia a 

politiky na pomoc pri riešení existujúceho nesúladu medzi ponúkanými a 

požadovanými zručnosťami; uznáva, že využitie zručností je naďalej problémom v celej 

Európe, a preto sa domnieva, že je nevyhnutné zabezpečiť lepšie zosúladenie 

požadovaných a ponúkaných zručností; 

40. domnieva sa, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre 

mladých ľudí zohrávajú zásadnú úlohu pri účinnom napĺňaní kľúčových zásad 

Európskeho piliera sociálnych práv, najmä zásady č. 1 týkajúcej sa vzdelávania, 

odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania; zásady č. 4 týkajúcej sa aktívnej 

podpory zamestnanosti; zásady č. 5 týkajúcej sa bezpečného a adaptabilného 

zamestnania; zásady č. 6 týkajúcej sa mzdy; zásady č. 8 týkajúcej sa sociálneho dialógu 

a zapojenia pracovníkov; zásady č. 10 týkajúcej sa zdravého, bezpečného 

a prispôsobeného pracovného prostredia a ochrany údajov; zásady č. 12 týkajúcej sa 

sociálnej ochrany; zásady č. 13 týkajúcej sa dávok v nezamestnanosti, a zásady č. 14 

týkajúcej sa minimálneho príjmu; 

41. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby obnovili spoločné úsilie s MOP s cieľom 
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poskytovať prispôsobené informácie a zlepšiť vnútroštátnu kapacitu na poskytovanie a 

hodnotenie systémov záruk pre mladých ľudí na základe týchto aspektov: zabezpečenie 

úplného a udržateľného vykonávanie iniciatívy, zlepšenie prístupu k neregistrovaným 

osobám NEET a mladým ľuďom s nízkou kvalifikáciou, budovanie kapacít a zlepšenie 

kvality ponúk; 

42. konštatuje, že až do získania konečných číselných údajov od Komisie, ktoré poskytli 

členské štáty, sa počet mladých ľudí, ktorí na konci roka 2015 dokončili program na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí, odhadol na 203 000, čo predstavuje 4 % 

účastníkov; vyjadruje znepokojenie nad veľkým počtom účastníkov iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorí v niektorých členských štátoch nedokončili 

tento program; domnieva sa, že je dôležité posilniť stimuly s cieľom zabrániť tomu, aby 

mladí ľudia považovali iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí za neužitočný 

program; 

43. pripomína, že iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa mali finančne 

podporovať opatrenia na posilnenie začlenenia osôb NEET do trhu práce vrátane 

platených stáží, praxe a odbornej prípravy, nemala by sa však stať náhradou skutočného 

plateného zamestnania; 

44. navrhuje vytvorenie horúcej linky EÚ proti porušovaniu práv mladých ľudí, aby mladí 

ľudia mohli Komisii priamo ohlasovať každú prípadnú negatívnu skúsenosť spojenú 

s ich účasťou na opatreniach iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

a záruky pre mladých ľudí, čím sa umožní zhromažďovanie informácií a vyšetrovanie 

správ o praktikách zneužívania pri uplatňovaní politík financovaných EÚ; 

45. víta odkaz uvedený vo vyhlásení o zámere, ktorý bol súčasťou prejavu predsedu 

Junckera o stave Únie z roku 2017, na návrh zriadiť európsky pracovný orgán v záujme 

posilnenia spolupráce medzi orgánmi trhu práce na všetkých úrovniach a lepšieho 

riadenia cezhraničných situácií, ako aj ďalšie iniciatívy na podporu spravodlivej 

mobility; 

46. uznáva úspech iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí pri znižovaní 

nezamestnanosti mladých ľudí, a najmä pri zabezpečovaní rodovej vyváženosti, keď 

iniciatíva v konečnom dôsledku oslovila približne 48 % mužov a 52 % žien; 

47. v kontexte iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí požaduje, aby sa v plnom 

rozsahu vykonávali smernica 2000/78/ES o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní 

a smernica 2010/41/EÚ o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a 

mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby; 

48. považuje za potrebné, aby Komisia a členské štáty navrhli pozitívne opatrenia s cieľom 

zabezpečiť, aby mladé ženy a dievčatá dostali kvalitné ponuky zamestnania a neboli 

zamestnávané alebo neuviazli na neistých, slabo platených a dočasných pracovných 

miestach s obmedzenými alebo žiadnymi právami pracovníkov; 

49. vyzýva členské štáty, aby zhromažďovali štatistické údaje rozčlenené podľa pohlavia, 

aby Komisia mohla začať hodnotenie vplyvu iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí, a to aj na rodovú vyváženosť, a aby sa umožnilo dôkladné hodnotenie a 

analýza jej vykonávania; 
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50. vyzýva členské štáty, aby hľadali spôsob, ako podporiť mladé ženy pri návrate na trh 

práce, do systému vzdelávania alebo odbornej prípravy, a to prostredníctvom 

zabezpečenia rodovej rovnosti v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérneho postupu, 

zosúladenia pracovného a súkromného života, poskytovania starostlivosti o deti a 

dospelých a presadzovanie zásady rovnakej odmeny pre pracovníčky a pracovníkov za 

rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty; 

51. naliehavo vyzýva členské štáty, aby venovali viac úsilia zlepšeniu opatrení v systémoch 

vzdelávania s cieľom pomôcť ohrozeným mladým ľuďom, aby zostali chránení; 

52. so znepokojením konštatuje, že posledné hodnotiace správy1 poukazujú na to, že počas 

prvej fázy vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí existovala 

tendencia zameriavať sa najmä na vysoko vzdelané osoby NEET, a nie na tých s nízkou 

kvalifikáciou, ktorí sú pracovne nečinní a nie sú registrovaní verejnými službami 

zamestnanosti; 

53. vyzýva členské štáty, aby sa zaoberali týmto výraznými nedostatkami vo vykonávaní 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to okrem iného prostredníctvom 

konkrétnych následných opatrení s cieľom vykonávať viac účinných a udržateľných 

politík v oblasti mládeže založených na faktoch; 

54. vyzýva členské štáty, aby zaistili, že ich právne predpisy umožnia všetkým mladým 

ľuďom v určenej vekovej skupine zaregistrovať sa a účinne sa zapojiť do iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí2; 

55. upozorňuje na nedostatočnú reguláciu ponuky stáží na otvorenom trhu, pokiaľ ide o 

transparentnosť najímania stážistov, trvanie a uznávanie stáží, a poukazuje na to, že len 

niekoľko členských štátov stanovilo minimálne kvalitatívne kritériá, a to aj na účely 

monitorovania záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí; 

56. uznáva, že investície z rozpočtu EÚ prostredníctvom iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí boli účinné a urýchlili rozširovanie trhu práce pre mladých 

ľudí; domnieva sa, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí predstavuje 

jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, pretože mnohé systémy zamestnanosti mladých ľudí 

by nebolo možné vykonávať bez záväzku EÚ; 

57. poznamenáva, že pôvodne sa na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

vo VFR na obdobie 2014 – 2020 vyčlenili finančné prostriedky vo výške 

6,4 miliardy EUR, z ktorých 3,2 miliardy EUR pochádzali z osobitného rozpočtového 

                                                 
1 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 5/2017 o vykonávaní záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí; Záverečná správa pre Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne 

záležitosti a začlenenie a Európskej komisie z júna 2016 o prvých výsledkoch iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí; oznámenie Komisie zo 4. októbra 2016 s názvom Záruka pre mladých ľudí a 

iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch (COM(2016) 646); Podrobnej analýzy 

výskumnej služby Európskeho parlamentu z júna 2016 s názvom Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí: Európske posúdenie vykonávania. 
2 Legislatívne rámce niektorých krajín vymedzujú niektorých mladých ľudí, najmä ľudí s ťažkým postihnutím, 

ako „práce neschopných“. Nemôžu sa zaregistrovať do zoznamu verejných služieb zamestnanosti, a tak sa ani 

zapojiť do iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. 
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riadku, a rovnaká suma bola poskytnutá z ESF; 

58. zdôrazňuje, že v súvislosti s preskúmaním VFR v polovici trvania boli na iniciatívu na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí na obdobie 2017 – 2020 vyčlenené dodatočné 

rozpočtové prostriedky vo výške 1,2 miliardy EUR, ktorým bude zodpovedať rovnaká 

suma z ESF; zdôrazňuje však, že konečné pridelené prostriedky na program sa určia v 

nadchádzajúcich ročných rozpočtových postupoch; 

59. víta skutočnosť, že na naliehanie Európskeho parlamentu bolo výsledkom 

zmierovacieho konania o rozpočte EÚ na rok 2018 zvýšenie osobitných rozpočtových 

prostriedkov pôvodne navrhnutých pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí o 116,7 milióna EUR nových rozpočtových prostriedkov, čím sa dosiahla celková 

suma 350 miliónov EUR v roku 2018; berie na vedomie jednostranný záväzok Komisie 

navrhnúť ďalšie zvýšenie financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí prostredníctvom opravného rozpočtu v prípade, že by absorpčná kapacita iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí umožňovala zvýšenie; 

60. domnieva sa, že celkový rozpočet iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí nie 

je dostatočný na pokrytie skutočného dopytu a chýbajú jej zdroje potrebné na 

dosiahnutie jej cieľov; pripomína, že v priemere bolo angažovaných len 42 % NEET, 

pričom v mnohých členských štátoch počet klesol pod 20 %; vyzýva preto na výrazné 

zvýšenie prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci 

budúceho VFR a členské štáty vyzýva, aby vo svojich štátnych rozpočtoch vyčlenili 

prostriedky na podporu zamestnanosti mladých ľudí; 

61. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila konzistentnosť investícií na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí prostredníctvom posilnenia synergií dostupných zdrojov a vytvorením 

jednotných pravidiel uvedených v príručke ucelených pokynov s cieľom dosiahnuť 

väčší vplyv, súčinnosť, efektívnosť a zjednodušenie v praxi; pripomína prioritu znížiť 

administratívnu záťaž pre riadiace orgány; podčiarkuje význam správ pre jednotlivé 

krajiny týkajúcich sa financovania systémov záruky pre mladých ľudí, ktoré monitorujú 

aj súčinnosť medzi národnými rozpočtami a rozpočtom EÚ, ako aj potrebu lepšej 

koordinácie a spolupráce medzi hlavnými aktérmi v procese; 

62. vyzýva Komisiu, aby zlepšila plánovanie investícií na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí po roku 2020 uplatňovaním prístupu používaného pri programovaní európskych 

štrukturálnych a investičných fondov v plnom rozsahu, v rámci ktorého financovanie 

podlieha komplexnému predbežnému plánovaniu a ex ante hodnoteniu s následným 

uzatváraním dohôd o partnerstve; domnieva sa, že takýto prístup zvyšuje vplyv 

rozpočtu EÚ; berie na vedomie úspešné vykonávanie iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch pomocou cielených operačných 

programov a výrazných príspevkov z národných a regionálnych rozpočtov; 

63. vyzýva navyše Komisiu, aby zmenila súčasný hodnotiaci mechanizmus a zamerala sa 

na jednotné kritériá výsledkov a audity výkonnosti v rámci postupu výročného 

a záverečného podávania správ s cieľom lepšie monitorovať vplyv rozpočtu EÚ; 

požaduje celoeurópske uplatňovanie ukazovateľov, ako napríklad podielu účastníkov 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorí vstupujú na primárny trh práce 

v dôsledku zásahov financovaných EÚ; 
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64. zdôrazňuje však, že reforma plánovania a podávania správ by nemala spôsobiť odklad 

plnenia rozpočtu a nemala by vytvárať nadmerné administratívne zaťaženie pre riadiace 

orgány, ale najmä ani pre konečných príjemcov pomoci; 

65. uznáva, že súčasné administratívne zaťaženie narúša investičnú kapacitu rozpočtu EÚ, 

najmä v prípade nástrojov s kratším vykonávacím obdobím, ako je napríklad iniciatíva 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí; požaduje preto zefektívnenie postupov 

verejného obstarávania so zameraním na rýchlejšiu prípravu ponúk a kratšie odvolacie 

konania pri rozhodovacích postupoch; berie na vedomie pozitívny účinok využívania 

možnosti zjednodušených nákladov v rámci výdavkov iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí; požaduje celoeurópske zavedenie možnosti 

zjednodušených nákladov v projektoch v rámci YEI s cieľom výrazne znížiť 

administratívnu záťaž a urýchliť plnenie rozpočtu; 

66. zdôrazňuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí v súčasnosti dosahuje 

z hľadiska finančného plnenia najlepšie výsledky spomedzi všetkých štrukturálnych a 

investičných fondov; 

67. víta skutočnosť, že v rámci opatrení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

sa poskytla podpora pre viac ako 1,6 milióna mladých ľudí a tieto opatrenia viedli ku 

konsolidovaným operáciám členských štátov vo výške viac než 4 miliardy EUR; 

68. poznamenáva, že nedostatok informácií o potenciálnych nákladoch na realizáciu 

systému v členskom štáte môže viesť k tomu, že nebude k dispozícii dostatočné 

financovanie na realizáciu tohto systému a na dosiahnutie jeho cieľov; vyzýva členské 

štáty, aby vykonali analýzu ex ante a vypracovali prehľad nákladov spojených so 

zárukou pre mladých ľudí; 

69. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia a vyvinuli menej 

administratívne náročné a modernejšie monitorovacie systémy pre zostávajúce finančné 

prostriedky tejto iniciatívy;  

70. požaduje zameranie sa na výsledky iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

prostredníctvom stanovenia konkrétnych ukazovateľov týkajúcich sa nových služieb a 

podporných opatrení na pracovnom trhu, ktoré vznikajú v členských štátoch na základe 

programu, a na počet ponúknutých trvalých pracovných zmlúv; 

71. domnieva sa, že na posúdenie účinnosti systémov je potrebné vyhodnotiť všetky 

aspekty vrátane hodnoty za vynaložené prostriedky v rámci týchto systémov; berie na 

vedomie predchádzajúce odhady MOP a nadácie Eurofound a žiada Komisiu, aby tieto 

prognózy potvrdila alebo aktualizovala; 

72. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili realistické a dosiahnuteľné ciele, 

posudzovali rozdiely, analyzovali trh pred vykonávaním mechanizmov a zlepšovali 

systémy dohľadu a oznamovania; 
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73. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Úvod 
 

Finančná a hospodárska kríza, ktorá začala v roku 2008, viedla k prudkému zvýšeniu 

nezamestnanosti. Obzvlášť silne to zasiahlo mladých ľudí, často takých, ktorí si hľadali prvé 

zamestnanie, mali uzavretú zmluvu na dobu určitú alebo stratili zamestnanie medzi prvými, 

keďže do práce nastúpili ako poslední. Miera nezamestnanosti mladých ľudí sa z 15 % v roku 

2008 zvýšila na 24 % v roku 2013, pričom pod touto priemernou mierou sa skrývajú obrovské 

rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi. Miera nezamestnanosti mladých ľudí 

v roku 2013 ostala v Nemecku, Rakúsku a Holandsku na úrovni približne 10 %, kým 

v Taliansku, Španielsku, Chorvátsku a Grécku sa priblížila až k 40 % alebo túto hranicu 

dokonca výrazne prekročila. Okrem toho sa krízou zväčšila aj miera vylúčenia mladých ľudí 

z trhu práce, keď počet mladých ľudí, ktorí neboli zamestnaní, ani neboli v procese vzdelávania 

alebo odbornej prípravy (NEET) v roku 2013 dosiahol 7,3 milióna (13 % všetkých mladých 

ľudí vo veku 15 až 24 rokov). 

 

Tvárou v tvár tejto situácii, na návrh Komisie a po opakovanom tlaku zo strany Parlamentu na 

prijatie naliehavých krokov Rada 22. apríla 2013 prostredníctvom odporúčania Rady vytvorila 

systém záruky pre mladých ľudí (YG), v rámci ktorého sa členské štáty EÚ zaviazali, 

že zabezpečia, aby mladí ľudia dostali kvalitnú ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, odbornej 

prípravy alebo praxe do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia formálneho 

vzdelávania; Súbežne s tým Európska rada vo februári 2013 odsúhlasila vytvorenie iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí ako hlavného rozpočtového nástroja EÚ – prepojeného 

s Európskym sociálnym fondom – na pomoc regiónom v členských štátoch s obzvlášť vysokou 

mierou nezamestnanosti mladých ľudí, a to najmä zavedením systémov záruky pre mladých 

ľudí.  

 

Na programové obdobie 2014 – 2020 sa na túto iniciatívu vyčlenilo z rozpočtu 6,4 miliardy 

EUR, z toho 3,2 miliardy EUR z osobitného nového rozpočtového riadka EÚ a 3,2 miliardy 

EUR z prostriedkov vyčlenených pre jednotlivé štáty v rámci ESF. So zámerom rýchleho 

riešenia nezamestnanosti mladých ľudí sa ťažisko financovania tejto iniciatívy – z hľadiska 

záväzkov – presunulo na začiatočné roky 2014 – 2015.  

 

Na financovanie v rámci iniciatívy sú oprávnené regióny, v ktorých bola v roku 2012 miera 

nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov vyššia ako 25 %, a členské štáty s mierou 

nezamestnanosti mladých ľudí vyššou ako 20 %, pričom táto miera sa v roku 2012 zvýšila 

o viac ako 30 %. Zatiaľ čo záruka pre mladých ľudí je záväzkom v rámci celej EÚ, iniciatíva 

na podporu zamestnanosti je zameraná len na tie členské štáty a regióny, kde je miera 

nezamestnanosti mladých ľudí najvyššia, čo sa týka (čiastočne alebo úplne) spolu 20 členských 

štátov. Iniciatíva je zameraná na nezamestnaných mladých ľudí vo veku do 24 rokov vrátane, 

pričom členské štáty majú možnosť (ktorú desať členských štátov aj využilo) posunúť túto 

vekovú hranicu až na 29 rokov.  

 

Cieľom tejto správy o vykonávaní je posúdiť vykonávanie tejto iniciatívy z hľadiska jej funkcie 

ako základného nástroja financovania EÚ na realizáciu cieľov stanovených v záruke pre 

mladých ľudí a tiež predložiť politické odporúčania, ako jej fungovanie v budúcnosti zlepšiť na 

základe získaných skúseností a údajov zhromaždených v prvých troch rokoch od jej spustenia.  
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Pri príprave tejto správy spravodajkyňa vo svojich záveroch vychádzala najmä z týchto 

dokumentov: oznámenie Komisie zo 4. októbra 2016 s názvom Záruka pre mladých ľudí 

a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch1; relevantné osobitné 

správy Európskeho dvora audítorov; štúdie objednané tematickými sekciami Parlamentu; 

interné posúdenia vykonávania výskumnou službou EP; správy Výboru Rady pre zamestnanosť 

(EMCO). V procese navrhovania správy sa spravodajkyňa stretla s rôznymi zainteresovanými 

stranami vrátane zástupcov mládeže, sociálnych partnerov, akademických expertov 

a vnútroštátnych orgánov zapojených do iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

a do záruky pre mladých ľudí a podnikne služobné cesty vrátane služobnej cesty na účely 

zistenia potrebných skutočností do Slovinska a Chorvátska. 

 

Zistenia 

 

V situácii prudkého zvyšovania nezamestnanosti mladých ľudí bolo hlavnou ambíciou 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí umožniť rýchlu mobilizáciu finančných 

prostriedkov v najviac postihnutých regiónoch. Na uľahčenie jej rýchleho využívania sa 

výdavky na projekty iniciatívy mohli oprávnene vynakladať už od 1. septembra 2013 a ťažisko 

financovania rozpočtu iniciatívy sa presunulo na začiatočnú fázu – na roky 2014 a 2015. Na 

základe signálov, že tempo skutočného vykonávania zaostáva za očakávaniami, Komisia vo 

februári 2015 navrhla výrazné zvýšenie miery predbežného financovania z 1 – 1,5 % na 30 %, 

čím okamžite uvoľnila 1 miliardu EUR. Na základe dnes dostupných údajov je vidieť, že 

ambícia rýchlo zmobilizovať finančné prostriedky sa reálne uplatnila len v piatich členských 

štátoch (Grécko, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko a Španielsko). Formulovanie 

a vykonávanie politík, zapojenie príslušných zainteresovaných strán do partnerského prístupu 

a ďalšie počiatočné kroky si zrejme vyžadovali viac času, než sa očakávalo, a mnohé členské 

štáty určili príslušné orgány na uplatňovanie nárokov na financovanie neskoro. 

 

Hlavnou ambíciou iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruky pre mladých 

ľudí je pomôcť osobám NEET, a to aj ak aktívne nehľadajú zamestnanie. Z doteraz dostupných 

posúdení vyplýva, že členské štáty narážajú na ťažkosti pri identifikovaní a oslovovaní 

populácie NEET (najmä jej neaktívnej časti), v dôsledku čoho nakoniec oslovia skôr tých 

mladých nezamestnaných, ktorí sú viditeľnejší a je ich ľahšie integrovať. V najnovšej správe 

Dvora audítorov, ktorá vychádza z výkonnostného auditu v siedmich členských štátoch (päť 

v prípade iniciatívy), zaznievajú silné obavy, pokiaľ ide o stratégie uplatnené pri určovaní 

cieľovej skupiny iniciatívy (povrchné, príliš všeobecné).  

 

Ústredným cieľom záruky pre mladých ľudí je dosiahnuť udržateľnú integráciu osôb NEET na 

trhu práce, stanovuje sa v nej individuálny prístup, ktorý by mal viesť ku kvalitnej ponuke 

a zvýšeniu zamestnateľnosti mladých ľudí a v širšom kontexte by mal tiež pomôcť riešiť 

nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami na (regionálnom) trhu práce. Všetky 

tieto podmienky majú zásadný význam pre účinné a efektívne financovanie iniciatívy. Komisia 

oznámila, že všetky riadiace orgány vykázali prax vytvárania personalizovaných akčných 

plánov pre každého príjemcu iniciatívy. Naproti tomu Dvor audítorov uvádza, že len jeden 

členský štát systematicky zohľadňuje nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými 

zručnosťami, pričom všetky (auditované) členské štáty uplatňujú nejaký druh profilov osôb 

NEET – niekedy s využitím existujúcich systémov, inokedy zavádzaním nových. Viaceré 

členské štáty zaviedli vymedzenie toho, čo znamená kvalitná ponuka. V staršej správe Dvor 

                                                 
1 COM(2016) 646. 



 

RR\1142664SK.docx 23/49 PE606.092v02-00 

 SK 

audítorov odporučil, aby Komisia spolu s EMCO formulovali štandard, čo znamená kvalitná 

ponuka. To samo osebe znamená, že v súčasnosti nie je možné zistiť kvalitu ponúk v rámci 

záruky pre mladých ľudí, ktoré sú (čiastočne) financované v rámci iniciatívy. 

 

V roku 2015 MOP odhadla náklady na vykonávanie záruky pre mladých ľudí v celej EÚ-28 na 

približne 45 miliárd EUR. Treba uviesť, že cieľom iniciatívy, pre ktorú sa na programové 

obdobie 2014 – 2020 z rozpočtu vyčlenilo 6,4 miliardy EUR, je dopĺňať vnútroštátne 

financovanie, a nie ho nahradzovať. Napriek tomu Dvor audítorov na základe údajov 

o vykonávaní upozorňuje na riziko, že financovanie v rámci iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí sa využíva ako náhrada vnútroštátneho financovania. Poukazuje 

napríklad na to, že v kontrolovaných prípadoch väčšina opatrení financovaných z iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí existovala už pred zavedením iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí/záruky pre mladých ľudí. Dvor audítorov ďalej konštatuje, že 

existencia operačných programov (OP), v ktorých sa pridelenie finančných prostriedkov 

odôvodňuje len čiastočne, ešte viac komplikuje posudzovanie pridanej hodnoty financovania v 

rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.  

 

Na otázku, či sa finančné prostriedky v rámci iniciatívy EÚ na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí vynakladajú účelne a či sa mladým ľuďom vylúčeným z trhu práce naozaj pomáha získať 

udržateľné zamestnanie, je možné odpovedať len v prípade, že príslušné operácie sa riadne 

monitorujú a zhromažďujú sa o nich spoľahlivé a porovnateľné údaje. Keďže iniciatíva na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí je prepojená s ESF, jej výdavky podliehajú podrobným 

požiadavkám na monitorovanie operácií a podávanie správ členskými štátmi vrátane 

požiadavky na ukazovatele okamžitých a dlhodobých výsledkov. Komisia vydala ďalšie 

praktické usmernenia na zabezpečenie konzistentného a účinného podávania správ. Dvor 

audítorov na základe kontrolovanej vzorky vyjadruje znepokojenie nad (včasnou) 

dostupnosťou a kvalitou údajov, bez ktorých nie je možné riadne posúdiť spoľahlivosť správ.  

 

Názory spravodajkyne  

 

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí bola vytvorená na pomoc nezamestnaným 

mladým ľuďom prostredníctvom zabezpečenia finančnej podpory pre regióny, ktoré zápasia 

s výnimočne vysokou mierou nezamestnanosti a neaktívnosti medzi mladými ľuďmi. Vďaka 

tomu sa problém nezamestnanosti mladých ľudí stal spoločnou politickou prioritou EÚ, a tak 

by tomu malo ostať aj v budúcnosti.  

 

Medzi členskými štátmi existujú obrovské rozdiely v miere nezamestnanosti. Nezamestnanosť 

preto stále ostáva v EÚ veľkou výzvou. Spravodajkyňa sa domnieva, že je mimoriadne dôležité 

vynakladať v tejto veci trvalé úsilie.  

 

Bez ohľadu na skutočnosť, že riešenie nezamestnanosti mladých ľudí je naliehavou prioritou 

a že sa na túto otázku vynakladá značné množstvo finančných prostriedkov z EÚ aj 

z vnútroštátnych rozpočtov, treba zdôrazniť, že prvé posúdenia vykonávania vychádzajú len 

z obmedzených informácií, ktoré boli doteraz dostupné.  

 

Vzhľadom na nerovnaké vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

v rôznych členských štátoch sa proces jeho monitorovania a hodnotenia ukazuje ako veľmi 

náročný. Naráža sa pri ňom na nedostatočnú transparentnosť, pokiaľ ide o preukázané výsledky 

a výstupy iniciatívy. Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad nekonzistentnosťou 
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v monitorovaní, ktorá vedie k nedostatku viditeľných výsledkov.  

 

Pokiaľ ide o nákladovú efektívnosť iniciatívy, jej úspešnosť je náročné odmerať. Preto sa 

navrhuje, aby sa v systéme monitorovania a podávania správ zdôraznila a zvýšila 

transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob vynakladania finančných prostriedkov. Spravodajkyňa 

osobitne žiada členské štáty, aby zabezpečili poskytovanie údajov na posudzovanie dlhodobej 

udržateľnosti výsledkov. Ďalej spravodajkyňa navrhuje zaviesť také požiadavky na podávanie 

správ, aby členské štáty mohli poskytovať porovnateľné a podrobné správy s náležitým 

odôvodnením. 

 

Bez ohľadu na to spravodajkyňa zastáva názor, že iniciatíva začína prinášať veľa pozitívnych 

vplyvov, pokiaľ ide o boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, a to tým, že sa stáva motorom 

politických zmien. A tak to musí aj ostať. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

podnietila verejné orgány k inovatívnejším prístupom a k tomu, aby sa viac zameriavali na 

zabezpečenie individualizovaného prístupu v rámci opatrení na zvýšenie zamestnanosti 

mladých ľudí. Spravodajkyňa sa domnieva, že stále ostáva veľký priestor na dosiahnutie plného 

potenciálu iniciatívy.  

 

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa iniciatíva zameriavala na riešenie dlhodobej nezamestnanosti 

mladých ľudí, lebo tá môže viesť k izolácii a oslabiť pocit spolupatričnosti u mladých ľudí. 

Spravodajkyňa je znepokojená tým, že nezamestnanosť mladých ľudí prináša veľmi veľké 

straty v kontexte verejných a súkromných investícií vzhľadom na nevyužitý potenciál ľudského 

kapitálu.    

 

Z dostupných informácií o finančnom krytí v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí vo všeobecnosti vyplýva, že táto iniciatíva reálne pomáha len malému percentu 

osôb NEET. Spravodajkyňa navrhuje, aby členské štáty zintenzívnili úsilie v hľadaní spôsobov, 

ako identifikovať neaktívne a administratívne vylúčené osoby NEET a ako vytvoriť primerané 

stratégie ich oslovovania. Iniciatíva by mala byť prístupnejšia pre všetkých mladých ľudí, 

a najmä pre osoby s nízkou kvalifikáciou a dlhodobo nezamestnané osoby. Spravodajkyňa 

vyzýva na vyvinutie väčšej snahy osloviť tých mladých ľudí, ktorí sú najviac vylúčení z trhu 

práce, napríklad mladých ľudí so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti spravodajkyňa 

zdôrazňuje význam výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Cezhraničná 

a medzikultúrna výmena skúsenosti môže viesť k vzájomnému učeniu, ktoré môže zas 

ovplyvniť a zvýšiť účinnosť aktivizovania zraniteľných skupín na trhu práce. Všetky opatrenia 

v rámci iniciatívy by mali byť v súlade s vnútroštátnymi systémami sociálneho zabezpečenia 

a podpory.  

 

Z prvých dostupných údajov o vykonávaní vyplýva, že kvalita pracovných ponúk v rámci 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruky pre mladých ľudí je často 

diskutabilná. Okrem toho sa trh práce stále mení, čo spôsobuje nedostatok stabilných, trvalých 

pracovných miest. Je preto potrebné stanoviť minimálny štandard toho, čo kvalitná ponuka 

predstavuje. Ako odporúča Dvor audítorov, za kvalitné by sa mali považovať len tie ponuky, 

ktoré zodpovedajú profilu uchádzača aj dopytu na trhu práce. Len tak možno dosiahnuť 

udržateľnú integráciu na trhu práce.  

 

Spravodajkyňa navrhuje, že na zabezpečenie pokračovania v trende znižovania 

nezamestnanosti mladých ľudí by sa poskytované finančné prostriedky mali lepšie 

zacieliť. Spravodajkyňa preto ďalej navrhuje preskúmať, či by prechod od súčasnej metodiky 
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merania miery nezamestnanosti podľa regiónov NUTS2 na meranie podľa menších regiónov 

NUTS3 viedol k presnejšiemu a užitočnejšiemu prerozdeleniu finančných prostriedkov.  

 

Spravodajkyňa taktiež poznamenáva, že pre financovanie je kľúčová rozmanitosť, čo znamená, 

že tento problém by sa mal riešiť holisticky prostredníctvom miestnych, regionálnych 

a vnútroštátnych spôsobov financovania. Jedna úroveň by nemala vylučovať ostatné, keďže pre 

priame oslovenie a pomoc väčšiemu počtu mladých ľudí je veľmi dôležitá decentralizácia. 

V takejto štruktúre by financovanie malo byť prístupnejšie.  

 

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí by mala byť naďalej zameraná na pomoc 

všetkým mladým ľuďom v oprávnených regiónoch so získaním prvej skúsenosti so 

zamestnaním, keďže nájsť si prvé zamestnanie je zvyčajne najťažšia úloha. Iniciatíva by sa 

naďalej mala zameriavať na aktívne zabezpečovanie prechodu do trvalého zamestnania. 

 

Spravodajkyňa poznamenáva, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je jedným 

z nástrojov určených pre prípady, keď sa ekonomikám EÚ nedarí dobre, a tento druh nástrojov 

by sa mal preto vnímať ako pomoc pri vytváraní pozitívneho vplyvu na tvorbu pracovných 

miest. Táto iniciatíva by nemala nijakým spôsobom nahrádzať vnútroštátne financovanie a už 

existujúce vnútroštátne opatrenia a ani by nemala zatieňovať skutočnosť, že len zdravé 

hospodárske politiky môžu podnietiť rast zamestnanosti. Iniciatíva na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí by mala ostať úzko prepojená so základnými hospodárskymi zásadami 

a s duchom aktivizácie na trhu práce, a preto musí zodpovedať potrebám trhu práce.  

 

Spravodajkyňa sa domnieva, že pokiaľ ide o financovanie oblasti nezamestnanosti mladých 

ľudí z vnútroštátnych rozpočtov a z EÚ, sú potrebné realistickejšie očakávania a lepšie 

dosiahnuteľné ciele. Spravodajkyňa na základe svojho najlepšieho presvedčenia odporúča, aby 

súčasné opatrenia a obdobie ich vykonávania pokračovali aj po roku 2020.  
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24.11.2017 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET 

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 

k vykonávaniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch 

(2017/2039(INI)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andrey Novakov 

 

 

NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže 16 miliónov ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo 

odbornej prípravy (NEET) vstúpilo do systému záruky pre mladých ľudí a 

prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa priamo podporilo 

viac ako 1,6 milióna mladých ľudí v EÚ; poznamenáva, že neprijateľne vysoký počet 

mladých ľudí, konkrétne 16,6 % v EÚ-28 a 18,7 % v eurozóne, je stále nezamestnaný; 

B. keďže nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ klesla z 23,7 % v roku 2014 na menej ako 

17 % v druhom štvrťroku 2017, pričom počet nezamestnaných mladých ľudí sa znížil 

o 1,8 milióna a počet NEET o jeden milión; 

C. keďže iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí viedla k tomu, že členské štáty 

prijali viac ako 132 opatrení trhu práce zameraných na mladých ľudí; 

D. keďže 75 % celkových rozpočtových prostriedkov iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí je viazaných a 19 % už členské štáty investovali, čím sa miera plnenia 

rozpočtu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí stala najvyššou spomedzi 

európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF); 

E. keďže z niekoľkých správ o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí aj napriek obavám týkajúcim sa primeranosti financovania a odhadov celkových 

požadovaných investícií vyplýva, že dostupné zdroje sú úspešne zamerané na 

regionálny dopyt tým, že sa zameriavajú na konkrétne regióny a skupiny príjemcov; 

1. uznáva, že investície z rozpočtu EÚ prostredníctvom iniciatívy na podporu 
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zamestnanosti mladých ľudí boli účinné a urýchlili rozširovanie trhu práce pre mladých 

ľudí; domnieva sa, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí predstavuje 

jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, pretože mnohé systémy zamestnanosti mladých ľudí 

by nebolo možné vykonávať bez záväzku EÚ;  

2. konštatuje, že pôvodné finančné prostriedky vyčlenené na iniciatívu na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí vo VFR na obdobie 2014 – 2020 boli v objeme 6,4 

miliardy EUR, z čoho 3,2 miliardy EUR pochádzali z príslušného rozpočtového riadku 

a boli doplnené rovnakou sumou z Európskeho sociálneho fondu (ESF); pripomína, že 

vzhľadom na naliehavosť riešenia nezamestnanosti mladých ľudí bolo prijaté 

rozhodnutie o poskytnutí celej tejto sumy na začiatku obdobia 2014 – 2015; 

3. zdôrazňuje, že v súvislosti s preskúmaním VFR v polovici trvania boli na iniciatívu na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí na obdobie 2017 – 2020 vyčlenené dodatočné 

rozpočtové prostriedky vo výške 1,2 miliardy EUR, ktorým bude zodpovedať rovnaká 

suma z ESF; zdôrazňuje však, že konečné pridelené prostriedky na program sa určia v 

nadchádzajúcich ročných rozpočtových postupoch; 

4. víta skutočnosť, že na dôraznú žiadosť Európskeho parlamentu bolo výsledkom 

zmierovacieho konania o rozpočte EÚ na rok 2018 zvýšenie pôvodne navrhnutých 

osobitných rozpočtových prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí o 116,7 miliónov EUR nových rozpočtových prostriedkov, čím sa dosiahla celková 

suma 350 milióna EUR v roku 2018; berie na vedomie jednostranný záväzok Komisie 

navrhnúť ďalšie zvýšenie financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí prostredníctvom opravného rozpočtu v prípade, že by absorpčná kapacita iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí umožňovala zvýšenie; 

5. domnieva sa, že celkový rozpočet iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

nepokrýva skutočný dopyt a chýbajú jej zdroje potrebné na dosiahnutie svojich cieľov; 

pripomína, že v priemere bolo angažovaných len 42 % NEET, pričom v mnohých 

členských štátoch počet klesol pod 20 %; vyzýva preto na výrazné zvýšenie 

prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci budúceho 

viacročného finančného rámca a členské štáty vyzýva, aby vo svojich štátnych 

rozpočtoch vyčlenili prostriedky na podporu zamestnanosti mladých ľudí; považuje 

iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí za doplnkové opatrenie k národným 

programom a domnieva sa, že by sa malo doplniť o opatrenia podporujúce rast a 

špecifické činnosti v členských štátoch; 

6. domnieva sa, že v záujme vytvorenia európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú 

prípravu ako spôsobu posilnenia boja proti nezamestnanosti mladých ľudí by sa 

štrukturálne fondy mohli využívať cielenejším spôsobom na financovanie stredísk 

odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ako aj všetkých príslušných opatrení 

prijatých na podporu učňovskej prípravy; táto podpora by sa v závislosti od regionálnej 

úrovne rozvoja mohla výraznejšie odraziť v investičných prioritách Európskeho 

sociálneho fondu (pokiaľ ide o kompenzáciu práce učňov a sociálne zabezpečenie), ako 

aj Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o poskytnutie infraštruktúry 

a vybavenia stredísk OVP; 

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila konzistentnosť investícií na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí prostredníctvom posilnenia synergií dostupných zdrojov a vytvorením 
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jednotným pravidiel uvedených v príručke ucelených pokynov s cieľom dosiahnuť väčší 

vplyv, súčinnosť, efektívnosť a zjednodušenie v praxi; pripomína, že prioritou je znížiť 

administratívnu záťaž pre riadiace orgány; poukazuje na význam správ pre jednotlivé 

krajiny týkajúcich sa financovania systémov záruky pre mladých ľudí, ktoré monitorujú 

tiež súčinnosť medzi národnými rozpočtami a rozpočtom EÚ, ako aj na potrebu lepšej 

koordinácie a spolupráce medzi hlavnými aktérmi v procese; 

8. vyzýva Komisiu, aby zlepšila plánovanie investícií na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí po roku 2020 uplatňovaním prístupu používaného pri programovaní európskych 

štrukturálnych a investičných fondov v plnom rozsahu, pričom financovanie bude 

podliehať komplexnému predbežnému plánovaniu a ex ante hodnoteniu a následným 

dohodám o partnerstve; domnieva sa, že takýto prístup zvyšuje vplyv rozpočtu EÚ; 

berie na vedomie úspešné vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí v členských štátoch pomocou cielených operačných programov a výrazných 

príspevkov z národných a regionálnych rozpočtov; 

9. domnieva sa, že financovanie zamestnanosti mladých ľudí by sa malo zabezpečiť 

zachovaním správnej rovnováhy medzi finančnými nástrojmi a nenávratnými 

príspevkami; 

10. vyzýva navyše Komisiu, aby zmenila súčasný hodnotiaci mechanizmus a zamerala sa 

na jednotné kritériá výsledkov a audity výkonnosti v rámci postupu výročného 

a záverečného podávania správ s cieľom preukázať vplyv rozpočtu EÚ perspektívou 

jeho zlepšenia; požaduje celoeurópske uplatňovanie ukazovateľov, ako napríklad 

podielu účastníkov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorí vstupujú 

na primárny trh práce v dôsledku zásahov financovaných EÚ; 

11. zdôrazňuje však, že reforma plánovania a podávania správ by nemala spôsobiť odklad 

plnenia rozpočtu a nemala by vytvárať nadmerné administratívne zaťaženie pre riadiace 

orgány a najmä pre konečných príjemcov pomoci; 

12. uznáva, že súčasné administratívne zaťaženie narúša investičnú kapacitu rozpočtu EÚ, 

najmä v prípade nástrojov s kratším vykonávacím obdobím, ako je napríklad iniciatíva 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí; požaduje preto zefektívnenie postupov 

verejného obstarávania so zameraním na rýchlejšiu prípravu ponúk a kratšie odvolacie 

konania pri rozhodovacích postupoch; berie na vedomie pozitívny účinok využívania 

možnosti zjednodušených nákladov v rámci výdavkov iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí; požaduje celoeurópske zavedenie možnosti 

zjednodušených nákladov v projektoch v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí s cieľom výrazne znížiť administratívnu záťaž a urýchliť plnenie 

rozpočtu. 
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STANOVISKO VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU 

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 

k vykonávaniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch 

(2017/2039(INI)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Derek Vaughan 

 

 

NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže od zavedenia európskej stratégie zamestnanosti v roku 1997 Komisia podporila 

celý rad opatrení zameraných na zlepšenie zamestnanosti a možnosti vzdelávania mladých 

ľudí1; keďže od začiatku krízy EÚ kladie osobitný dôraz na záruku pre mladých ľudí a 

iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; 

B. keďže iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je iniciatíva na podporu mladých 

ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy 

(NEET), dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí a tých, ktorí nie sú registrovaní ako 

uchádzači o zamestnanie a žijú v regiónoch, v ktorých miera nezamestnanosti mladých 

ľudí v roku 2012 dosahovala viac ako 25 %; 

C. keďže záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

pokrývajú rôzne činnosti: kým záruka pre mladých ľudí je určená na podporu štrukturálnej 

reformy vo vzdelávaní, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je nástroj 

financovania a slúži ako krátkodobé opatrenie na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí; 

keďže záruka pre mladých ľudí sa financuje z ESF, z vnútroštátnych rozpočtov a z 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zatiaľ čo iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí sa používa na financovanie priameho poskytovania 

pracovných miest, učňovskej prípravy, stáží alebo ďalšieho vzdelávania pre cieľovú 

skupinu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v oprávnených regiónoch; 

keďže kým záruka pre mladých ľudí sa vykonáva vo všetkých 28 členských štátoch, na 

                                                 
1 Ďalšími opatreniami sú iniciatíva Mládež v pohybe zo septembra 2010, iniciatíva Príležitosti pre mladých z 
decembra 2011 a iniciatíva Akčné tímy pre zamestnanosť mladých ľudí, ktorá vznikla v januári 2012. 
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podporu z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí je oprávnených iba 20 

členských štátov; keďže dĺžka intervencie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí nie je vopred určená, zatiaľ čo v prípade záruky pre mladých ľudí treba ponuku 

predložiť do štyroch mesiacov; konštatuje, že v žiadnej krajine nebolo z dôvodu 

rozpočtového deficitu možné zaručiť, aby všetci mladí ľudia bez zamestnania, vzdelania 

či odbornej prípravy mali príležitosť prijať ponuku do štvormesačnej lehoty; 

D. keďže záruka pre mladých ľudí vedie k vykonávaniu štrukturálnych reforiem v členských 

štátoch, ktorých cieľom je najmä zosúladiť ich modely vzdelávania a odbornej prípravy 

s požiadavkami trhu práce tak, aby sa dosiahli jeho ciele; 

E. keďže v roku 2015 bolo s cieľom urýchliť mobilizáciu opatrení iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí prijaté rozhodnutie, aby sa zvýšili zdroje dostupné na 

predbežné financovanie iniciatívy o jednu miliardu EUR, čo predstavuje nárast z 

počiatočných 1 – 1,5 % na 30 % v prípade oprávnených členských štátov; 

F. keďže vonkajšie faktory, ako napríklad konkrétna hospodárska situácia alebo výrobný 

model každého regiónu, ovplyvňujú dosahovanie cieľov stanovených v záruke pre 

mladých ľudí; 

G. keďže vykonávanie záruky pre mladých ľudí doteraz neviedlo k jednotným výsledkom 

a za niektorých okolností je ťažké identifikovať a posúdiť jej prínosy; 

1. konštatuje, že miera nezamestnanosti mladých ľudí a najmä podiel mladých ľudí, ktorí nie 

sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, je aj naďalej 

neprijateľne vysoká v niektorých členských štátoch; víta preto predĺženie iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí do roku 2020; domnieva sa, že nezamestnanosť 

mládeže by sa mala zohľadniť v budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) s cieľom 

zabezpečiť kontinuitu a analýzu nákladovej efektívnosti systému; 

2. zdôrazňuje, že hlavnými cieľmi iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sú 

podpora tvorby pracovných miest pre mladých ľudí a pomoc členským štátom pri 

zavádzaní primeraných systémov na identifikáciu potrieb mladých ľudí a zodpovedajúca 

podpora; zdôrazňuje preto, že účinnosť záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí by sa v budúcnosti mala posudzovať na základe dosiahnutého 

pokroku smerom k vytváraniu alebo zlepšovaniu systémov členských štátov pri podpore 

mladých ľudí pri prechode zo školy do zamestnania; zastáva názor, že na to, aby záruka 

pre mladých ľudí mohla riadne fungovať, musia tiež účinne fungovať miestne verejné 

služby zamestnanosti; 

3. víta skutočnosť, že prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí boli 

v rokoch 2014 a 2015 vyčlenené prednostne, ako aj to, že zvýšenie počiatočného 

predbežného financovania bolo navrhnuté tak, aby umožňovalo urýchlenú mobilizáciu 

zdrojov; zdôrazňuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí v súčasnosti 

dosahuje z hľadiska finančného plnenia najlepšie výsledky spomedzi všetkých 

štrukturálnych a investičných fondov; 

4. víta skutočnosť, že v rámci opatrení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa 

poskytla podpora viac ako 1,4 miliónu mladých ľudí a tieto opatrenia viedli ku 

konsolidovaným operáciám členských štátov vo výške viac než štyri miliardy EUR; 
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5. konštatuje oneskorenie pri vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

v dôsledku neskorého prijatia súčasného VFR a legislatívneho rámca a následné 

oneskorené vymenovanie príslušných riadiacich orgánov; považuje to za nedostatok 

právneho základu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorý by členské 

štáty mali vyriešiť rýchlym uskutočnením prednostne prideleného financovania; 

6. konštatuje, že by bolo žiaduce, aby členské štáty, ktoré  tak ešte neurobili, zaviedli 

vymedzenie pojmu „kvalitná ponuka“; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 

využili existujúce siete v záujme vypracovania spoločne dohodnutých charakteristík tohto 

pojmu a aby pritom zohľadnili rôzne dostupné zdroje a zapojili príslušných sociálnych 

partnerov1; takýmito charakteristikami by mohlo byť napríklad to, či ponuka zodpovedá 

kvalifikačnému stupňu a profilu účastníkov a potrebám trhu práce, či poskytuje pracovné 

príležitosti, ktoré im umožnia získať príjem, ktorý im zaistí živobytie, sociálnu ochranu a 

možnosti rozvoja, čo povedie k udržateľnému a vyhovujúcemu začleneniu do trhu práce; 

7. konštatuje, že nesúlad medzi dostupnými zručnosťami a dopytom je v mnohých členských 

štátoch naďalej veľkým problémom; žiada Komisiu, aby v rámci Výboru Európskej únie 

pre zamestnanosť (EMCO) podporila výmenu najlepších postupov medzi členskými 

štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom riešiť túto otázku a zamerala sa 

na iniciatívy, ktoré mladým ľudom uľahčia prechod do pracovného procesu; 

8. žiada vypracovať osobitné know-how a vytvoriť kapacitu v rámci verejných služieb 

zamestnanosti v členských štátoch s cieľom podporovať ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu 

do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania; 

9. poznamenáva, že nedostatok informácií o potenciálnych nákladoch na realizáciu systému 

v členskom štáte môže viesť k tomu, že nebude k dispozícii dostatočné financovanie na 

realizáciu tohto systému a na dosiahnutie jeho cieľov;  zdôrazňuje, že je preto potrebné 

zriadiť systém ukazovateľov a opatrení na hodnotenie a monitorovanie účinnosti 

verejných programov zamestnanosti a záruky pre mladých ľudí, pretože hoci bol takýto 

systém od začiatku naplánovaný, ešte stále má množstvo nedostatkov; vyzýva členské 

štáty, aby vykonali analýzu ex ante a vypracovali prehľad nákladov spojených so zárukou 

pre mladých ľudí; 

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že údaje o príjemcoch, výstupoch a výsledkoch iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí sú nedostatočné a často nejednotné; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia a vyvinuli menej administratívne 

náročné a modernejšie monitorovacie systémy pre zostávajúce finančné prostriedky tejto 

iniciatívy;  

11. požaduje zamerať sa na výsledky dosiahnuté v rámci programu iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí, a to prostredníctvom stanovenia konkrétnych ukazovateľov v 

podobe nových služieb a podporných opatrení na pracovnom trhu v členských štátoch, 

ktoré boli získané z programu, a počet ponúknutých trvalých pracovných zmlúv; 

12. domnieva sa, že na posúdenie účinnosti systémov je potrebné vyhodnotiť všetky aspekty 

                                                 
1 podobne, ako je to v prípade európskeho rámca kvality pre stáže, spoločného vyhlásenie európskych 
sociálnych partnerov s názvom Smerom k spoločnej vízii učňovskej prípravy a judikatúry Súdneho dvora o 
neistých pracovných miestach. 
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vrátane hodnoty za vynaložené prostriedky v rámci týchto systémov; berie na vedomie 

predchádzajúce odhady, ktoré poskytli Medzinárodná organizácia práce a nadácia 

Eurofound, a žiada Komisiu, aby tieto prognózy potvrdila alebo aktualizovala; 

13. konštatuje, že väčšina reforiem nebola zatiaľ na úrovni členských štátov v plnej miere 

implementovaná a že na dosiahnutie cieľov záruky pre mladých ľudí je z dlhodobého 

hľadiska potrebné značné úsilie a vnútroštátne a európske finančné prostriedky; 

14. žiada o zabezpečenie financovania na obdobie po roku 2020 v rámci ďalšieho VFR; 

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili realistické a dosiahnuteľné ciele, 

posudzovali rozdiely, analyzovali trh pred vykonávaním mechanizmov, zlepšovali 

systémy dohľadu a oznamovania a kvalitu údajov, aby sa výsledky mohli účinne merať. 
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23.11.2017 

STANOVISKO VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE 

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 

k vykonávaniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch 

(2017/2039(INI)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Momchil Nekov 

 

 

NÁVRHY 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje zásadnú úlohu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí pri 

uľahčovaní vykonávania záruky pre mladých ľudí, a teda pri hľadaní celoúnijného 

riešenia javu nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá v priemere predstavuje približne 

dvojnásobok celkovej miery nezamestnanosti; víta v tejto súvislosti skutočnosť, že 

napriek pomalému zavádzaniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa do 

októbra 2016 počet nezamestnaných mladých ľudí výrazne znížil; 

2. pripomína, že hlavným cieľom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí je 

osloviť všetkých tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo 

odbornej prípravy (NEET), a preto naliehavo vyzýva členské štáty, aby viac investovali 

do opatrení na zlepšenie vzdelávacieho systému a chránili tak mladých ľudí v ohrození, 

a prostredníctvom osobitných a účinných opatrení identifikovali všetky skupiny 

obyvateľstva NEET a zamerali sa na ne, a to najmä na znevýhodnené skupiny mladých 

ľudí, ako sú ľudia so zdravotným postihnutím, a pritom vzali do úvahy ich špecifické 

potreby; vyzýva členské štáty, aby poskytovali individualizovanú podporu v záujme 

oslovenia všetkých osôb NEET s cieľom ich registrácie; ďalej zdôrazňuje, že je 

potrebné posúdiť osobitné potreby a prekážky každej cieľovej skupiny v záujme prijatia 

individuálnych opatrení; 

3. v tejto súvislosti zdôrazňuje významnú úlohu mládežníckych organizácií, pokiaľ ide o 

pomoc najzraniteľnejším mladým ľuďom, a ich schopnosť pôsobiť ako 

sprostredkovatelia medzi mladými ľuďmi a verejnými službami zamestnanosti; 

4. znovu opakuje potrebu spustenia komplexnej komunikačnej stratégie, akou sú 
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informačné kampane, a to s využitím tradičných i moderných mediálnych kanálov, 

napríklad sociálnych sietí; 

5. so znepokojením konštatuje, že posledné hodnotiace správy1 poukazujú na to, že prvá 

fáza vykonávania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí mala tendenciu 

zameriavať najmä na vysoko vzdelané osoby, ktoré nie sú zamestnané, nepokračujú v 

procese vzdelávania ani odbornej prípravy, a nie na pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, 

ktorí sú pracovne nečinní a nie sú registrovaní verejnými službami zamestnanosti; 

konštatuje, že podľa Dvora audítorov počet nezamestnaných osôb NEET klesol, no 

počet neaktívnych osôb zostal stabilný; pripomína preto potrebu spolupráce s miestnymi 

zainteresovanými stranami, ako sú mládežnícke organizácie, mimovládne organizácie a 

sociálni partneri, s cieľom vypracovať osobitné účinné opatrenia intenzívnejším 

zameraním a oslovením nečinných osoby NEET; 

6. v tejto súvislosti zdôrazňuje význam synergií s Európskym sociálnym fondom (ESF) na 

poskytovanie vysoko odborných postgraduálnych kurzov, ktoré umožnia účinné 

vykonávanie YEI vo všetkých členských štátoch; 

7. zdôrazňuje, že vzhľadom na nedostatok dobre fungujúcich systémov monitorovania a 

podávania správ je ťažké správne vyhodnocovať výsledky vykonávania YEI, a preto 

vyzýva členské štáty, aby tento zásadný nedostatok riešili okrem iného vytvorením 

osobitných nadväzujúcich opatrení s cieľom presadzovať viac faktovo podložených, 

účinných a trvácnych politík určených pre mládež; v tejto súvislosti nabáda členské 

štáty, aby na národnej, regionálnej a miestnej úrovni úzko spolupracovali s 

mládežníckymi organizáciami a mimovládnymi organizáciami zastupujúcimi 

obyčajných ľudí; 

8. vyzýva Komisiu, aby identifikovala a šírila osvedčené postupy monitorovania 

a podávania správ na základe jej prehľadu o existujúcich systémoch v členských 

štátoch; 

9. žiada členské štáty, aby vytvorili prehľad nákladov vykonávania záruky pre mladých 

ľudí s cieľom zabezpečiť primerané financovanie a lepšie dosahovanie cieľov 

programu; 

10. vyzýva členské štáty, aby zriadili účinné a ľahko prístupné jednotné kontaktné miesta, 

ktoré umožnia poskytovať mladým ľuďom vysokokvalitné služby a poradenstvo na 

jednom mieste; opakuje, že je potrebné, aby všetky opatrenia a nástroje boli prístupné 

pre všetkých, a to pomocou využitia všetkých dostupných komunikačných prostriedkov; 

11. vyzýva členské štáty, aby zaistili, že ich právne predpisy umožnia všetkým mladým 

                                                 
1 Európsky dvor audítorov: Osobitná správa č. 5/2017 o vykonávaní záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí; prvé výsledky iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí – 

záverečná správa; Európska komisia: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí: Európske posúdenie 

vykonávania, október 2016; Podrobná analýza výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS), Jan 

Tymowski, jún 2017. 
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ľuďom v určenej vekovej skupine zaregistrovať sa a účinne sa zapojiť do YEI1; 

12. pripomína, že je dôležité zlepšovať kvalitu ponúk; ďalej zdôrazňuje, že je potrebné 

zaoberať sa otázkou kvality, pokiaľ ide o poradenstvo a tútorstvo, kvalitu a primeranosť 

súčasnej individualizovanej odbornej prípravy, stáže alebo pracovného miesta, ako aj 

kvalitu výsledkov podľa stanovených cieľov; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 

zabezpečiť uplatňovanie existujúcich rámcov kvality, ako je európsky rámec kvality, v 

rámci YEI; domnieva sa, že mladí ľudia by mali byť zapojení aj do monitorovania 

kvality ponúk; pripomína, že je potrebné predĺžiť oprávnenú vekovú hranicu z 25 na 29 

rokov, aby sa tak lepšie odrazila skutočnosť, že mnohí mladí absolventi a osoby 

vstupujúce na trh práce majú takmer 30 rokov; 

13. zdôrazňuje, že je nevyhnutné zaviesť lepšie mechanizmy s cieľom zaručiť, aby mladí 

ľudia dostávali kvalitné ponuky; upozorňuje na nedostatočnú reguláciu ponuky stáží na 

otvorenom trhu, pokiaľ ide o transparentnosť najímania stážistov, trvanie a uznávanie 

stáží, a poukazuje na to, že len niekoľko členských štátov stanovilo minimálne 

kvalitatívne kritériá, a to aj na účely monitorovania záruky pre mladých ľudí a iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí; 

14. zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť YEI aj na obdobie po roku 2020 a zabezpečiť 

primerané a udržateľné financovanie pre budúci VFR, pričom treba zohľadniť skutočné 

potreby a zdroje potrebné na splnenie cieľov tejto iniciatívy, aby sa dosiahli udržateľné 

výsledky. 

15. taktiež zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť primerané financovanie Európskeho 

sociálneho fondu (ESF) v rámci budúceho VFR; 

  

                                                 
1 Legislatívne rámce niektorých krajín považujú niektorých mladých ľudí, najmä ľudí s ťažkým postihnutím, za 

„práce neschopných“. Nemôžu sa zaregistrovať na zoznam verejných služieb zamestnanosti, a tak sa ani zapojiť 

do iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. 
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ 

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 

k vykonávaniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch 

(2017/2039(INI)) 

Spravodajyňa výboru požiadaného o stanovisko: Vilija Blinkevičiūtė 

 

 

NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 

ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže mladí ľudia, a najmä mladé ženy, boli najviac postihnutí nedávnou finančnou a 

hospodárskou krízou, ktorá mala závažný vplyv nielen na posilnenie hospodárskeho 

postavenia mladých žien a zamestnanosť mladých ľudí, ale aj na ich mentálnu a fyzickú 

pohodu, a vo všeobecnosti aj na ich pracovné prostredie, demografickú situáciu, životné 

podmienky a prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave; 

B. keďže v celej Európskej únii sú ženy stále výrazne nedostatočne zastúpené na pracovnom 

trhu a riadiacich miestach, pričom celková miera zamestnanosti žien je stále takmer 

o 12 % nižšia ako v prípade mužov; 

C. keďže „zmenšenie rozdielov v odmeňovaní, príjmoch a dôchodkoch žien a mužov a boj 

proti chudobe žien“ je jednou z prioritných oblastí, ktoré si Komisia stanovila vo svojom 

dokumente s názvom Strategický záväzok k rodovej rovnosti na obdobie rokov 2016 – 

2019; 

D. keďže 31,5 % pracujúcich žien pracuje na čiastočný úväzok v porovnaní s 8,2 % 

pracujúcich mužov a keďže na plný úväzok pracuje len o niečo viac ako 50 % žien 

v porovnaní so 71,2 % mužov, čo znamená rozdiel v zamestnanosti na plný úväzok 

25,5 %; 

E. keďže rodová rovnováha je ukazovateľ, ktorému nie je v rámci cieľov iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí venovaná primeraná pozornosť; 

F. keďže podľa článkov 9 a 10 ZFEÚ Únia pri vymedzovaní a vykonávaní svojich politík a 
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činností musí zabezpečiť inkluzívny a integrovaný pracovný trh, ktorý dokáže riešiť vážny 

dosah nezamestnanosti a zabezpečiť vysokú úroveň zamestnanosti; keďže EÚ musí 

zaručiť dôstojné pracovné podmienky v celej Únii vrátane primeraných miezd a 

garantovať primeranú sociálnu ochranu v súlade s pracovnoprávnymi predpismi, 

kolektívnym vyjednávaním a v súlade so zásadou subsidiarity, ako aj vysokú úroveň 

vzdelávania a odbornej prípravy a bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia, 

rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia alebo 

sexuálnej orientácie; 

G. keďže situácie a dôvody, pre ktoré ženy a muži v mladom veku nie sú zamestnaní, ani nie 

sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), sa rôznia; 

H. keďže ťažkosti pri vyvažovaní pracovného a súkromného života spôsobené nedostatočnou 

pomocou pri opatrovateľských a rodinných povinnostiach, ako aj medzera otcovskej 

dovolenky a rodová nevyváženosť v rámci trhu práce, ktorá v dôsledku toho vzniká, stále 

obmedzujú možnosti žien vo vzdelávaní, bránia účasti na trhu práce a ovplyvňujú voľbu 

povolania a hospodársku činnosť; keďže v tejto súvislosti v mnohých členských štátoch 

ženy predstavujú drvivú väčšinu pracovníkov zamestnaných na neistých pracovných 

miestach na čiastočný úväzok alebo na mini pracovných miestach; keďže všetky uvedené 

skutočnosti majú negatívny dosah na ich mzdu a budúce dôchodkové príjmy; 

I. keďže v prípade mladých žien vo vidieckych oblastiach vytvára nelegálna práca alebo 

nezaevidovanie sa ako nezamestnaná štatistické odchýlky a rozdiely v ich dôchodkoch; 

keďže táto prax má negatívny vplyv na celú spoločnosť a najmä na blahobyt žien, ako aj 

na iné formy sociálneho poistenia a príležitosti na zmenu kariéry alebo budúce možnosti 

zamestnania; 

J. keďže miera NEET sa znižuje, hoci nemožno povedať, že len vďaka PZM; 

K. keďže NEET predstavujú heterogénnu skupinu s rôznymi potrebami, a preto sa považuje 

za nanajvýš dôležité, aby sa prijali opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby boli ženy, dievčatá 

a rodový aspekt viditeľné v celej aktuálnej iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí; 

L. keďže podľa národných hodnotení PZM vznikajú v niektorých členských štátoch ťažkosti 

pri zapájaní zraniteľných mladých ľudí; keďže v prvej fáze vykonávania iniciatíva na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí podľa prieskumu riadiacich orgánov z konca roka 

2015 najčastejšie dosiahla mladšiu vekovú skupinu 15 – 24 rokov (77 %), mladých mužov 

(51 %), osoby s minimálne vyšším stredoškolským vzdelaním (75 %) a nezamestnaných 

(77 %) namiesto neaktívnych; 

1. víta zníženie počtu nezamestnaných mladých ľudí v EÚ a mladých NEET od roku 2013, 

zdôrazňuje však skutočnosť, že nezamestnanosť mladých ľudí zostáva kľúčovým 

problémom v mnohých členských štátoch; 

2. zdôrazňuje potrebu duálneho strategického prístupu a metodiky založenej na presadzovaní 

rodovej rovnosti s horizontálnou realizáciou všetkých iniciatív, politík a opatrení EÚ v 

kontexte PZM, s osobitným zreteľom na mladé ženy a dievčatá; 

3. zdôrazňuje, že stanovenie a zabezpečenie dodržiavania minimálnych noriem kvality 
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pracovných miest ponúkaných v rámci PZM má zásadný význam, malo by byť zaručené 

pre všetkých mladých ľudí, ktorí (opätovne) vstupujú na trh práce a nemalo by 

zohľadňovať len ich profesionálny/profesijný profil a dopyt na pracovnom trhu, ale malo 

by zároveň zahŕňať: zmluvné zamestnanie, dôstojné pracovné a životné podmienky, 

slušné mzdy, práva sociálneho zabezpečenia a dôchodkové práva, dostupnosť zariadení 

starostlivosti o deti, voľná, dovolenky a trvalé zamestnanie; 

4. uznáva úspech iniciatívy pri znižovaní nezamestnanosti mladých ľudí, a najmä pri 

zabezpečovaní rodovej vyváženosti, keď výsledok PZM dosahuje približne 48 % mužov a 

52 % žien; 

5. požaduje, aby sa v plnom rozsahu vykonávali smernica 2000/78/ES o rovnakom 

zaobchádzaní v zamestnaní a smernica 2010/41/EÚ o uplatňovaní zásady rovnakého 

zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo 

činné osoby v rámci PZM; 

6. považuje za potrebné, aby Komisia a členské štáty navrhli pozitívne opatrenia s cieľom 

zabezpečiť, aby mladé ženy a dievčatá dostali kvalitné ponuky zamestnania a neboli 

zamestnávané alebo neuviazli na neistých, slabo platených a dočasných pracovných 

miestach s obmedzenými alebo žiadnymi právami pracovníkov; 

7. vyjadruje uznanie sústredenému a dobre cielenému prístupu a väčšiemu dôrazu na 

individualizovanú pomoc, čo prispelo k celkovému úspechu PZM a predovšetkým k 

úspechu zabezpečenia rodovej vyváženosti, čo má väčší vplyv na účasť žien na trhu práce; 

vyzýva na podporu rodového povedomia v oblasti poradenstva a dostupnosti 

celoživotného vzdelávania v rámci verejných služieb zamestnanosti na podporu účasti 

žien na trhu práce a ich návratu na pracovný trh po prerušení kariéry; 

8. vyzýva členské štáty, aby zhromažďovali štatistické údaje rozčlenené podľa pohlavia v 

záujme toho, aby Komisia mohla začať hodnotenie vplyvu PZM, a to aj na rodovú 

vyváženosť, a aby sa umožnilo dôkladné hodnotenie a analýza jej vykonávania; 

9. zdôrazňujúc v tejto súvislosti dôležitosť mimovládnych organizácií a ďalších relevantných 

subjektov vyzýva členské štáty, aby rozvíjali nové inovačné a viac personalizované 

spôsoby oslovenia neaktívnych NEET, ktorí čelia prekážkam, ako sú chudoba, sociálne 

vylúčenie, zdravotné postihnutie alebo viacnásobná diskriminácia, a zároveň výrazne 

zlepšili komunikáciu, ktorú by bolo možné ľahko prispôsobiť rôznym cieľovým 

skupinám, a aby hľadali spôsob, ako podporiť mladé ženy pri na návrate na trh práce, do 

systému vzdelávania alebo odbornej prípravy, a to prostredníctvom zabezpečenia rodovej 

rovnosti v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérneho postupu, zosúladenia pracovného a 

súkromného života, poskytovania starostlivosti o deti a dospelých a presadzovanie zásady 

rovnakej odmeny pre pracovníčky a pracovníkov za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej 

hodnoty; 

10. pripomína, že na zvýšenie účasti žien vo všetkých segmentoch trhu práce je nevyhnutné 

účinné spochybňovanie rodových stereotypov; vyzýva Úniu, aby prevzala vedúcu úlohu, 

pokiaľ ide o spochybňovanie rodových stereotypov, a to najmä v oblasti vzdelávania, 

práce a ďalšieho vzdelávania; 

11. zdôrazňuje, že je potrebné zamerať sa na kvalitu a udržateľnosť ponúk; podporuje 
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iniciatívy zamerané na riešenie rodovej segregácie vo vzdelávaní, v odbornej príprave a na 

trhu práce; poukazuje na význam podpory začleňovania dievčat a mladých žien vo 

všetkých odvetviach hospodárstva vrátane vedy, technológie, inžinierstva a matematiky 

(STEM) a podnikania, a to prostredníctvom cielených politík; vyzýva členské štáty, aby 

poskytovali programy, odbornú prípravu a vzdelávanie, ktoré budú podporovať 

elektronické a digitálne zručnosti mladých ľudí, najmä žien a tých, ktorí žijú vo 

vidieckych a vzdialených oblastiach, s cieľom pomôcť im dosiahnuť dlhodobú, 

udržateľnú ekonomickú nezávislosť a stať sa aktívnymi tvorcami možností zamestnania; 

12. zdôrazňuje skutočnosť, že programy ako záruka pre mladých ľudí (ZM) a PZM vznikli 

ako reakcia na mimoriadne nepriaznivé okolnosti; konštatuje však, že tieto programy 

nemožno považovať za náhradu za systémové riešenia pri riešení vysokej miery 

nezamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch. 

13. vyzýva členské štáty, aby pokračovali vo vykonávaní YEI a odstraňovali jej nedostatky, a 

na zabezpečenie pokračovania financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 

ľudí počas nasledujúceho viacročného finančného rámca (VFR). 

14. zdôrazňuje potrebu rodových kvót, ktoré by mali členské štáty zaviesť pri vykonávaní 

PZM, vzhľadom na to, že toto pozitívne opatrenie sa ukázalo ako jeden z najúčinnejších 

nástrojov na riešenie nerovnosti, diskriminácie a rodovej nerovnosti; 

15. vyzýva členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy s cieľom učiť sa jeden od 

druhého a zabezpečiť, že PZM bude čo najúčinnejšia; 

16. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby dôkladne zhodnotili a zvážili budúce financovanie 

ZM a PZM z hľadiska ich pridanej hodnoty a dlhodobého udržateľného zvyšovania 

zamestnanosti mladých ľudí. 

17. vyzýva členské štáty, aby podporovali na mieru šité riešenia v závislosti od konkrétnych 

dotknutých regiónov a zabránili neproduktívnym univerzálnym riešeniam; 

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila aktualizovaný návrh na zvýšenie rozpočtu pre 

nástroje PZM a ZM vzhľadom na to, že v dôsledku prebiehajúcej európskej a 

hospodárskej krízy a následného spomalenia hospodárskeho rastu členské štáty ešte stále 

bojujú s vysokou mierou nezamestnanosti, verejným dlhom, nízkym rastom a 

nedostatočnými investíciami, ako aj so škrtmi vo verejných výdavkoch; 

19. vyzýva členské štáty, aby sa zapojili do kampaní na zvyšovanie informovanosti, ktoré by 

mali byť zamerané na všetky záujmové skupiny, najmä tie, ktoré žijú vo vzdialených 

alebo vidieckych oblastiach a majú menšiu šancu zúčastňovať sa na riadnej odbornej 

príprave a dostávať relevantné informácie. 
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