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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že záruky pro mladé lidi mají důležitý úkol, jímž je podpora opatření 

poskytujících nezaměstnaným mladým lidem dovednosti, zkušenosti a znalosti, které 

potřebují, aby mohli nastoupit do zaměstnání s dlouhodobou perspektivou nebo začít 

podnikat, a jsou rovněž příležitostí k řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými 

dovednostmi; 

2. zdůrazňuje významnou úlohu vzdělávání a profesního poradenství, pokud jde o vybavení 

mladých lidí pracovní etikou a dovednostmi, jež jsou nutné na pracovním trhu; 

poznamenává však, že vzdělání by nemělo pouze poskytovat dovednosti a způsobilost 

k uplatnění na pracovním trhu, ale musí rovněž přispívat k osobnímu rozvoji a růstu 

mladých lidí, aby se z nich stali aktivní a odpovědní občané; zdůrazňuje proto potřebu 

občanské výchovy v celém vzdělávacím systému, včetně formálních a neformálních 

vzdělávacích metod; 

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit a rozvíjet celoživotní profesní poradenství vysoké 

kvality s aktivním zapojením rodin s cílem pomoci mladým lidem lépe se rozhodovat 

o svém vzdělání a profesní dráze; 

4. upozorňuje, že opatření podporovaná zárukami pro mladé lidi se musí rovněž zabývat 

strukturálními výzvami, jimž čelí mladí lidé, kteří nejsou zaměstnáni a neúčastní se 

vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), aby byl zajištěn dlouhodobý dopad těchto 

opatření; vyzývá členské státy, aby ve vnitrostátních rozpočtech vyhradily cílené finanční 

závazky na řešení těchto strukturálních problémů; 

5. zdůrazňuje, že by měl být podporován rozvoj jednotných kontaktních míst s cílem zvýšit 

pozitivní dopad záruk pro mladé lidi zajištěním toho, že veškeré služby a poradenství 

budou mladým lidem k dispozici na jednom místě; 

6. zdůrazňuje, že osoby, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 

přípravy, tvoří heterogenní a různorodou skupinu a že systémy jsou účinnější a nákladově 

efektivnější, pokud jsou zacíleny na řešení zjištěných problémů; zdůrazňuje v této 

souvislosti nutnost vypracovat komplexní strategie s jasnými cíli a koncipované tak, aby 

oslovily všechny kategorie osob, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání 

nebo odborné přípravy; 

7. zdůrazňuje, že opatření prováděná v rámci záruk pro mladé lidi budou účinnější 

a nákladově efektivnější spíše tehdy, bude-li mladým lidem při vstupu na trh práce 

poskytnuta taková pomoc, jež jim bude schopna zajistit udržitelné pracovní příležitosti 

a platební růst; 

8. zdůrazňuje, že hodnocení nákladové efektivnosti záruk pro mladé lidi musí přihlédnout ke 

kvalitě nabídek tohoto systému; zdůrazňuje, že je zapotřebí stanovit rámec kvality určující 

normy kvality pro tyto nabídky; 
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9. upozorňuje na skutečnost, že jsou rovněž zapotřebí systémy finanční podpory zaměřující 

se na mladé lidi, jimž hrozí, že budou patřit do skupiny osob bez zaměstnání 

a neúčastnících se vzdělávání nebo odborné přípravy; 

10. konstatuje, že nedostatek informací o potenciálních nákladech na provádění daných 

systémů v členských státech může vést k tomu, že nebude k dispozici dostatečné 

financování pro jejich provedení a splnění jejich cílů; vyzývá členské státy, aby vytvořily 

přehled nákladů na provádění záruk pro mladé lidi, jak doporučuje zvláštní zpráva 

Evropského účetního dvora1; 

11. konstatuje, že nedostatečné zviditelnění systému může vést k tomu, že bude obtížné 

oslovit všechny mladé lidi; doporučuje, aby byly podniknuty kroky s cílem zlepšit 

možnosti financování kampaní, jež jsou pořádány na místní úrovni ve spolupráci se všemi 

relevantními místními partnery, včetně organizací mládeže, a podpořit rozvoj platforem 

pro mladé lidi, jež jim umožní registraci do systému; doporučuje, aby byly informace 

týkající se záruk pro mladé lidi přístupné a srozumitelné všem; 

12. vyzývá Komisi, aby poskytla přesnější informace o nákladové efektivnosti záruk pro 

mladé lidi a o tom, jakým způsobem je monitorováno provádění programu v členských 

státech, a aby v této souvislosti předkládala komplexní výroční zprávy; 

13. vyzývá k diverzifikaci způsobů financování na místní, regionální a vnitrostátní úrovni 

s cílem lépe oslovit všechny mladé lidi; dále poznamenává, že místní a regionální orgány 

jsou již nyní velmi aktivní a jejich opatření zaměřená na mladé lidi by měla být 

podporována prostřednictvím sloučení různých směrů politik; 

14. vyzývá Komisi, aby posílila způsob, jakým členské státy provádějí systémy schválené 

v rámci záruk pro mladé lidi, a aby zavedla transparentní a komplexní monitorovací 

systém s veřejně přístupnými údaji, jenž se zaměří na nákladovou efektivnost, strukturální 

reformy a opatření cílená na jednotlivce;  

15. vyzývá Komisi, aby na základě svého přehledu stávajících systémů v jednotlivých 

členských státech identifikovala a šířila osvědčené postupy v oblasti monitorování 

a podávání zpráv; 

16. vyzývá k důraznému přístupu založenému na partnerství, v jehož rámci budou sociální 

partneři, organizace mládeže, školy a instituce odborné přípravy, soukromí 

zaměstnavatelé a organizace třetího sektoru zapojeni do tvorby, provádění, naplňování 

a monitorování systému záruk pro mladé lidi; 

17. zdůrazňuje, že velký potenciál pro tvorbu udržitelných pracovních míst by mohly mít 

dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), a vyzývá proto 

členské státy, aby do svých plánů pro provádění záruk pro mladé lidi zařadily efektivní 

opatření pro posilování dovedností IKT / digitálních dovedností. 

                                                 
1 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 5/2017 s názvem „Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření 

EU ke změnám?“ 

(http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_5/SR_YOUTH_GUARANTEE_cs.pdf)  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_5/SR_YOUTH_GUARANTEE_cs.pdf
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