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WSKAZÓWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. podkreśla zasadniczą rolę Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ułatwianiu 

wdrażania gwarancji dla młodzieży, a tym samym w zwalczaniu, na poziomie 

ogólnounijnym, zjawiska bezrobocia młodzieży, którego stopa jest wedle doniesień 

około dwukrotnie wyższa niż średnia ogólna stopa bezrobocia; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, iż mimo powolnego wdrażania inicjatywy liczba 

młodych bezrobotnych znacznie spadła do października 2016 r.; 

2. przypomina, że głównym celem inicjatywy jest dotarcie do wszystkich młodych osób, 

które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (młodzieży NEET), i w związku z tym 

wzywa państwa członkowskie, by zwiększyły wysiłki na rzecz usprawnienia środków 

stosowanych w systemach oświaty w celu utrzymania ochrony zagrożonych młodych 

ludzi, a także by za pomocą konkretnych, skutecznych środków zidentyfikowały całą 

populację młodzieży NEET i podjęły ukierunkowane na nią działania, ze szczególnym 

uwzględnieniem defaworyzowanych ludzi młodych, np. osób niepełnosprawnych, oraz 

ich specyficznych potrzeb; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia 

zindywidualizowanego wsparcia, aby dotrzeć do całej młodzieży NEET w celu jej 

zarejestrowania; podkreśla ponadto konieczność oceny szczególnych potrzeb każdej 

grupy docelowej i napotykanych przez nią przeszkód z myślą o przyjęciu odpowiednio 

ukierunkowanych środków; 

3. podkreśla w związku z tym ważną rolę organizacji młodzieżowych w docieraniu do 

młodzieży najbardziej defaworyzowanej oraz ich zdolność do pośredniczenia między 

młodymi ludźmi a publicznymi służbami zatrudnienia; 

4. ponownie podkreśla potrzebę opracowania kompleksowych strategii komunikacyjnych, 

takich jak kampanie informacyjne, z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i 

nowoczesnych kanałów komunikacji, np. sieci społecznościowych; 

5. zauważa z zaniepokojeniem, że z najnowszych sprawozdań z oceny1 wynika, iż w 

pierwszej fazie wdrażania inicjatywy koncentrowano się głównie na dobrze 

wykształconej młodzieży NEET, a nie na osobach o niskich kwalifikacjach, 

nieaktywnych zawodowo i niezarejestrowanych przez publiczne służby zatrudnienia; 

zwraca uwagę, że według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego liczba 

bezrobotnej młodzieży NEET spadła, zaś liczba młodzieży biernej zawodowo nie 

zmieniła się; przypomina zatem o potrzebie współpracy z podmiotami lokalnymi, 

takimi jak organizacje młodzieżowe, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni z 

myślą o opracowaniu konkretnych skutecznych środków dzięki lepszemu angażowaniu 

młodzieży NEET biernej zawodowo oraz ukierunkowaniu działań na jej potrzeby; 

                                                 
1 Europejski Trybunał Obrachunkowy: Sprawozdanie specjalne nr 5/2017 w sprawie wdrażania gwarancji dla 

młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; pierwsze wyniki inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych – sprawozdanie końcowe; Komisja Europejska: Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: 

Ocena wdrożenia w Europie, październik 2016 r.; analiza EPRS, Jan Tymowski, czerwiec 2017 r. 
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6. podkreśla w związku z tym znaczenie synergii z Europejskim Funduszem Społecznym 

(EFS) w odniesieniu do zapewniania studiów podyplomowych wysokiej jakości, które 

umożliwiałyby skuteczną realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych we 

wszystkich państwach członkowskich; 

7. podkreśla trudności z właściwą oceną wyników wdrażania inicjatywy ze względu na 

brak dobrze funkcjonujących systemów monitorowania i sprawozdawczości, dlatego też 

wzywa państwa członkowskie do zajęcia się tym poważnym niedociągnięciem w 

drodze opracowania m.in. konkretnych działań następczych w celu realizowania 

trwalszej i skuteczniejszej polityki młodzieżowej, która będzie w większym stopniu 

oparta na dowodach; w tym kontekście zachęca państwa członkowskie, by na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym prowadziły ściślejszą współpracę z organizacjami 

młodzieżowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na poziomie najbliższym 

obywatelowi; 

8. apeluje do Komisji, by zidentyfikowała i upowszechniała dobre praktyki w zakresie 

monitorowania i sprawozdawczości na podstawie przeglądu systemów istniejących w 

państwach członkowskich; 

9. zwraca się do państw członkowskich o sporządzenie przeglądu kosztów wdrożenia 

gwarancji dla młodzieży w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania oraz 

skuteczniejszego osiągnięcia celów programu; 

10. wzywa państwa członkowskie do stworzenia skutecznych i łatwo dostępnych punktów 

kompleksowej obsługi w celu zapewnienia skupionych w jednym miejscu, wysokiej 

jakości usług i poradnictwa dla młodzieży; ponownie podkreśla konieczność 

udostępniania wszelkich środków i narzędzi za pomocą wszelkich możliwych środków 

komunikacji; 

11. wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, by ich przepisy umożliwiały młodym 

ludziom w określonej grupie wiekowej rejestrację oraz aktywny udział w Inicjatywie na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych1; 

12. przypomina o znaczeniu poprawy jakości ofert; podkreśla ponadto potrzebę zajęcia się 

kwestią jakości w dziedzinie mentoringu i coachingu, jakości i adekwatności szkoleń 

indywidualnych, praktyk zawodowych lub miejsc pracy, jak również jakości wyników 

w stosunku do wyznaczonych celów; podkreśla w związku z tym, że należy zapewnić 

stosowanie w kontekście Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych już 

istniejących ram jakości, takich jak europejskie ramy jakości; jest zdania, że młodzi 

ludzie powinni również uczestniczyć w monitorowaniu jakości ofert; przypomina o 

konieczności przesunięcia granicy wieku z 25 do 29 lat, aby lepiej odzwierciedlić fakt, 

że wielu młodych absolwentów i wiele osób wchodzących na rynek pracy ma ponad 25 

lat; 

13. podkreśla, że istotne jest wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów mających na 

                                                 
1 Ramy prawne niektórych krajów uznają niektórych młodych ludzi, w szczególności ludzi o wysokim stopniu 

niepełnosprawności, za niezdolnych do pracy. Dlatego też osoby te nie mogą zarejestrować się w publicznych 

służbach zatrudnienia, a co za tym idzie – nie mogą uczestniczyć w Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych. 
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celu zapewnienie, że młodzi ludzie będą otrzymywali oferty wysokiej jakości; zwraca 

uwagę na brak uregulowań dotyczących ofert staży na wolnym rynku, jeżeli chodzi o 

przejrzystość zatrudniania, czas trwania stażu i uznawania go, a ponadto zwraca uwagę, 

że tylko nieliczne państwa członkowskie określiły minimalne kryteria jakości, w tym do 

celów monitorowania gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych; 

14. podkreśla potrzebę rozszerzenia inicjatywy na okres po 2020 r. oraz zapewnienia 

odpowiedniego i stałego finansowania w następnych WRF, z uwzględnieniem 

rzeczywistych potrzeb i zasobów koniecznych do realizacji celów inicjatywy z myślą o 

osiągnięciu trwałych rezultatów; 

15. ponadto odkreśla konieczność zagwarantowania odpowiedniego finansowania 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w przyszłych WRF. 
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