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WSKAZÓWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że gwarancja dla młodzieży ma do odegrania ważną rolę we wspieraniu 

środków, które mają na celu zapewnienie bezrobotnym młodym ludziom umiejętności, 

doświadczenia i wiedzy niezbędnych do podejmowania długoterminowego zatrudnienia i 

rozpoczynania działalności gospodarczej, a także stanowi okazję, aby zaradzić 

niedopasowaniu umiejętności; 

2. zaznacza istotną rolę edukacji i poradnictwa zawodowego w przygotowaniu młodych 

ludzi w zakresie etyki pracy i umiejętności wymaganych na rynku pracy; zwraca jednak 

uwagę, że edukacja nie tylko powinna zapewniać umiejętności i kompetencje 

dostosowane do potrzeb rynku pracy, ale musi również przyczyniać się do rozwoju 

osobistego i ewolucji młodych ludzi, aby uczynić ich aktywnymi i odpowiedzialnymi 

obywatelami; w związku z tym podkreśla potrzebę wprowadzenia edukacji obywatelskiej 

do całego systemu kształcenia, w tym dzięki zarówno formalnym, jak i pozaformalnym 

metodom edukacyjnym; 

3. podkreśla potrzebę tworzenia i rozwijania wysokiej jakości poradnictwa zawodowego 

przez całe życie przy aktywnym zaangażowaniu rodzin, aby pomagać młodym ludziom w 

dokonywaniu lepszych wyborów dotyczących ich edukacji i kariery zawodowej; 

4. wskazuje, że w ramach środków wspieranych przez gwarancję dla młodzieży należy także 

podjąć wyzwania strukturalne, przed jakimi stoją osoby młode niekształcące się, 

niepracujące ani nieszkolące się (NEET), aby zagwarantować, że środki te będą mieć 

długofalowe oddziaływanie; zachęca państwa członkowskie do podejmowania – w 

ramach budżetów krajowych – specjalnych zobowiązań finansowych z myślą o stawieniu 

czoła tym wyzwaniom strukturalnym; 

5. podkreśla, że należy wspierać rozwój punktów kompleksowej obsługi, aby spotęgować 

pozytywne skutki gwarancji dla młodzieży dzięki zagwarantowaniu dostępności 

wszystkich usług i poradnictwa dla ludzi młodych w jednym miejscu; 

6. podkreśla, że młodzież NEET jest heterogeniczną i zróżnicowaną grupą oraz że programy 

są skuteczniejsze i bardziej opłacalne, jeśli są ukierunkowane na określone wyzwania; w 

związku z tym podkreśla potrzebę opracowania kompleksowych strategii z wyraźnymi 

celami i z myślą o dotarciu do wszystkich kategorii młodzieży NEET; 

7. podkreśla, że środki w ramach gwarancji dla młodzieży są prawdopodobnie 

skuteczniejsze i bardziej opłacalne wtedy, gdy wspiera się młodych ludzi we wchodzeniu 

na rynek pracy z myślą o zapewnieniu im możliwości trwałego zatrudnienia i wzrostu 

wynagrodzeń; 

8. podkreśla, że ocena opłacalności gwarancji dla młodzieży musi uwzględniać jakość ofert 

przedstawianych w ramach tej gwarancji; wskazuje na potrzebę określenia ram 

jakościowych obejmujących standardy jakości dla takich ofert; 
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9. podkreśla, że programy wsparcia finansowego są również potrzebne do wspierania 

młodych ludzi, którym grozi dołączenie do grupy młodzieży NEET; 

10. zwraca uwagę, że brak informacji na temat potencjalnych kosztów wdrożenia programu w 

danym państwie członkowskim może prowadzić do przeznaczania niewystarczających 

środków finansowych na wdrażanie tego programu i osiąganie jego celów; apeluje do 

państw członkowskich o sporządzenie przeglądu kosztów wdrożenia gwarancji dla 

młodzieży zgodnie z zaleceniem zawartym w specjalnym sprawozdaniu Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego1; 

11. zwraca uwagę, że brak widoczności programu może utrudniać dotarcie do wszystkich 

młodych ludzi; zaleca podjęcie działań w celu zwiększenia możliwości finansowania 

lokalnych kampanii organizowanych we współpracy ze wszystkimi właściwymi 

partnerami na szczeblu lokalnym, w tym z organizacjami młodzieżowymi, a także w celu 

wspierania rozwoju platform, na których młodzi ludzi zgłaszają się do programu; zaleca, 

aby informacje na temat gwarancji dla młodzieży były dostępne i zrozumiałe dla 

wszystkich; 

12. apeluje do Komisji o udostępnienie dokładniejszych informacji na temat opłacalności 

gwarancji dla młodzieży oraz na temat tego, jak proces wdrażania programu jest 

monitorowany w państwach członkowskich, a także o przedstawianie kompleksowych 

sprawozdań rocznych na ten temat; 

13. apeluje o dywersyfikację kanałów finansowania na szczeblu lokalnym, regionalnym i 

krajowym, aby skuteczniej docierać do wszystkich młodych ludzi; zauważa również, że 

władze lokalne i regionalne są już bardzo aktywne oraz że należy je wspierać w ich 

działaniach na rzecz młodzieży poprzez połączenie różnych kierunków działań 

politycznych; 

14. wzywa Komisję do wzmocnienia sposobu realizacji przez państwa członkowskie 

programów zatwierdzonych w ramach gwarancji dla młodzieży oraz do wprowadzenia 

przejrzystego i kompleksowego systemu monitorowania w oparciu o otwarte dane, 

obejmującego kwestię opłacalności, reformy strukturalne oraz działania 

spersonalizowane;  

15. apeluje do Komisji o określenie i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie 

monitorowania i sprawozdawczości na podstawie przeglądu systemów istniejących w 

państwach członkowskich; 

16. apeluje o podejście oparte na silnym partnerstwie, w ramach którego partnerzy społeczni, 

organizacje młodzieżowe, szkoły i instytucje szkoleniowe, prywatni pracodawcy i 

organizacje trzeciego sektora uczestniczą w opracowywaniu, wdrażaniu, realizacji i 

monitorowaniu programu gwarancji dla młodzieży; 

17. podkreśla, że umiejętności z zakresu ICT mogłyby w dużym stopniu przyczyniać się do 

tworzenia trwałych miejsc pracy, i w związku z tym wzywa państwa członkowskie do 

włączenia do planów wdrożenia gwarancji dla młodzieży skutecznych działań na rzecz 

                                                 
1 Sprawozdanie specjalne nr 5/2017 pt. „Bezrobocie wśród młodzieży – czy polityka UE wpłynęła na zmianę 

sytuacji?” (http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_5/SR_YOUTH_GUARANTEE_PL.pdf)  

file://tradstudiopproj/http:/www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_5/SR_YOUTH_GUARANTEE_PL.pdf
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doskonalenia umiejętności z zakresu ICT oraz umiejętności cyfrowych. 
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