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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje zásadní roli Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v rámci 

provádění záruky pro mladé lidi, a tudíž celounijního řešení nezaměstnanosti mladých 

lidí, která podle dostupných údajů představuje zhruba dvojnásobek průměrné celkové 

míry nezaměstnanosti; v tomto ohledu vítá skutečnost, že navzdory pomalému rozjezdu 

této iniciativy se do října 2016 počet nezaměstnaných mladých lidí výrazně snížil; 

2. připomíná, že hlavním cílem této iniciativy je oslovit všechny mladé lidi, kteří nejsou 

zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, a proto naléhavě žádá 

členské státy, aby investovaly více úsilí do opatření ke zlepšení vzdělávacích systémů, 

aby dotyčným mladým lidem pomohly a poskytly jim ochranu, a také aby identifikovaly 

všechny osoby, kterých se to týká, a zaměřily se na ně prostřednictvím konkrétních 

účinných opatření, a to zejména nejvíce znevýhodněné mladé lidi, jako jsou lidé se 

zdravotním postižením, s ohledem na jejich zvláštní potřeby; žádá členské státy, aby 

poskytovaly personalizovanou podporu tak, aby navázaly kontakt se všemi osobami, 

které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, s cílem 

zaregistrovat je; dále zdůrazňuje, že je třeba posoudit konkrétní potřeby a překážky 

jednotlivých cílových skupin, aby byla přijata opatření na míru; 

3. v tomto ohledu zdůrazňuje významnou roli mládežnických organizací, které oslovují 

i nejzranitelnější mladé lidi a mají schopnost být prostředníky mezi mladými lidmi a 

veřejnými službami zaměstnanosti; 

4. znovu opakuje, že je třeba zahájit komplexní komunikační strategie, např. informační 

kampaně, využívající tradiční i moderní sdělovací prostředky a kanály, jako jsou 

sociální sítě; 

5. se znepokojením bere na vědomí, že poslední hodnotící zprávy1 poukazují na to, že 

první prováděcí fáze iniciativy se zaměřovala především na vzdělané osoby, které 

nebyly zaměstnané ani se neúčastnily vzdělávání nebo odborné přípravy, a ne na osoby 

s nízkou kvalifikací, které nejsou aktivní a nejsou registrovány u veřejných služeb 

zaměstnanosti; konstatuje, že podle Evropského účetního dvora se počet osob, které 

nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, snížil, zatímco 

počet neaktivních osob zůstal stejný; připomíná proto, že je třeba spolupracovat 

s místními zainteresovanými subjekty, jako jsou mládežnické organizace, nevládní 

organizace a sociální partneři, s cílem vyvinout konkrétní účinná opatření, která se lépe 

zaměří na neaktivní osoby, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo 

odborné přípravy, a naváží s nimi kontakt; 

6. v tomto ohledu zdůrazňuje význam synergií s Evropským sociálním fondem v oblasti 

poskytování postgraduálních vzdělávacích programů na vysoké úrovni, které umožní 

                                                 
1 Evropský účetní dvůr: Zvláštní zpráva č. 5/2017 o provádění záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí; první výsledky Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí - konečná zpráva; 

Evropská komise: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí: hodnocení uplatňování v Evropě, říjen 

2016; Hloubková analýza EPRS, Jan Tymowski, červen 2017. 
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účinné provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve všech členských 

státech; 

7. zdůrazňuje, že je obtížné řádně posoudit výsledky provádění této iniciativy, jelikož 

neexistují dobře fungující systémy monitorování a podávání zpráv, a proto žádá členské 

státy, aby tento podstatný nedostatek řešily tím, že vytvoří mimo jiné konkrétní 

navazující opatření s cílem zavést politiky týkající se mladých lidí, které budou 

dlouhodobější, účinnější a více založené na faktech; v tomto ohledu vybízí členské 

státy, aby na vnitrostátní, regionální a místní úrovni spolupracovaly s mládežnickými 

organizacemi a místními nevládními organizacemi; 

8. vyzývá Komisi, aby identifikovala a šířila osvědčené postupy pro monitorování a 

podávání zpráv na základě svého přehledu stávajících systémů v členských státech; 

9. žádá členské státy, aby vypracovaly přehled nákladů na provádění záruky pro mladé lidi 

za účelem získání odpovídajícího financování a lepšího splnění cílů programu; 

10. žádá členské státy, aby vytvořily efektivní a snadno přístupná jednotná kontaktní místa, 

která by na jednom místě poskytovala kvalitní služby a poradenství pro mladé lidi; 

znovu opakuje, že je nezbytné zpřístupnit všechna opatření a nástroje všem 

prostřednictvím veškerých možných komunikačních prostředků; 

11. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby jejich právní předpisy umožňovaly všem 

mladým lidem v rámci identifikované věkové skupiny, aby se zaregistrovali a efektivně 

účastnili Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí1; 

12. připomíná, že je důležité zlepšit kvalitu nabídek; dále zdůrazňuje, že je třeba řešit 

kvalitu z hlediska mentorství a poradenství, kvalitu a přiměřenost individuálního 

školení, stáží nebo pracovních míst a také kvalitu výsledku podle stanovených cílů; 

zdůrazňuje v tomto ohledu, že je nutno zajistit v této iniciativě uplatňování již 

existujících rámců kvality, např. evropského rámce kvality; je toho názoru, že mladí lidé 

by také měli být zapojeni do monitorování kvality nabídek; připomíná, že je třeba 

prodloužit věkové omezení z 25 na 29 let, aby lépe odráželo skutečnost, že řada 

mladých absolventů a lidí vstupujících na trh práce je ve věku nad 25 let; 

13. zdůrazňuje, že je zásadně důležité zavést lepší mechanismy, které zajistí, aby mladí lidé 

získávali vysoce kvalitní nabídky; upozorňuje na nedostatečnou regulaci nabídek stáží 

na volném trhu, co se týče transparentnosti najímání, délky trvání a uznávání, a 

poukazuje na to, že jen několik členských států stanovilo minimální kvalitativní kritéria, 

např. za účelem monitorování záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí; 

14. zdůrazňuje, že je třeba iniciativu prodloužit na dobu po roce 2020 a zajistit odpovídající 

a dlouhodobé financování pro příští VFR, přičemž je třeba zohlednit skutečné potřeby a 

zdroje nezbytné ke splnění cílů iniciativy, aby bylo dosaženo udržitelných výsledků; 

                                                 
1 Právní rámec v některých zemích považuje některé mladé lidi, zejména s vážným zdravotním postižením, za 

„neschopné práce“. Tito mladí lidé se nemohou zaregistrovat u veřejných služeb zaměstnanosti, a proto se 

nemohou účastnit Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 
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15. zdůrazňuje také, že je třeba zajistit odpovídající finanční prostředky pro Evropský 

sociální fond v příštím VFR. 
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