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NÁVRHY 

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

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

A. vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU dosahuje znepokojivé výše, 

přičemž v některých členských státech je vyšší než 50 %; vzhledem k tomu, že vzdělávání 

hraje klíčovou úlohu při posilování společenské a pracovní začleněnosti mladých lidí, 

a vzhledem dále k tomu, že je třeba považovat podnikání za průřezovou dovednost a za 

další možnost, jak vytvářet nové podniky a především nová pracovní místa, což napomáhá 

snižovat nezaměstnanost mladých a posilovat jejich zaměstnatelnost; 

B. vzhledem k tomu, že pro mladé lidi jsou odborná příprava a vzdělávání a praktická 

zkušenost s podnikáním přínosem, který přispívá k rozvoji jejich dovedností a talentu, 

umožňuje jim důvěřovat vlastním schopnostem a následně napomáhá zakládání nových 

podniků, posiluje zaměstnatelnost a podporuje inovace; vzhledem k tomu, že řada 

mladých lidi se zdravotním postižením využívá možnost samostatného podnikání jen 

velmi omezeně; 

C. vzhledem k tomu, že účinky a dopad vzdělávacích programů zaměřených na podnikání 

ukazují, že studenti, kteří takovýto program absolvovali, po dokončení studia rychleji 

nacházejí zaměstnání; 

D. vzhledem k tomu, že podnikání je jednou z mnoha cest, jak mladým lidem pomoci nalézt 

zaměstnání a mít stabilní příjem; 

E. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020 usiluje o hospodářství, které je založené na 

vysoké zaměstnanosti a přispívá k hospodářské, sociální a územní soudržnosti; vzhledem 

k tomu, že v této souvislosti má klíčový význam silná sociální ekonomika; 

F. vzhledem k tomu, že družstevní společnosti nabízejí kvalitní pracovní místa, která jsou 

inkluzivní a odolná vůči krizi a nelze je přemístit do zahraničí; vzhledem k tomu, že díky 

družstevnímu modelu se obrat těchto podniků během krize zvýšil a jejich růst pokračoval 

a že u nich docházelo méně než u jiných typů podniků k úpadkům a propouštění; 

G. vzhledem k tomu, že sociální a inkluzivní podniky přispívají k inovativnímu udržitelnému 

růstu a k větší soudržnosti v rámci společnosti a místních společenství a mohou vytvářet 

pracovní příležitosti pro mladé lidi, včetně sociálně zranitelných mladých lidí a mladých 

lidí, kteří jsou nejvíce vzdáleni trhu práce; 

H. vzhledem k tomu, že zkušení podnikatelé působící ve vzdělávání jako lektoři vytvářejí 

pozitivní obraz podnikatelství a usnadňují první krok k podnikání; 

I. vzhledem k tomu, že mladí podnikatelé se potýkají s četnými výzvami a obtížemi, jako je 

nedostatek zkušeností, správných dovedností a přístupu k financování a infrastruktuře; 

J. vzhledem k tomu, že neschopnost používat informační a komunikační technologie 

představuje moderní formu negramotnosti; 
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K. vzhledem k tomu, že možnost nekomplikovaného a poctivého ukončení činnosti umožňuje 

investorům a podnikatelům znovu zahájit činnost podniku s větším úspěchem, zaměstnat 

více pracovníků a dosáhnout nižší míry selhání; 

L. vzhledem k tomu, že budou-li mladí lidé dobře ovládat cizí jazyky, budou lépe 

kvalifikováni k podnikatelskému působení na nadnárodní úrovni; 

1. vyzývá členské státy, aby společně s regionálními a místními orgány využívaly všechny 

stávající zdroje financování na úrovni EU, jako je např. Evropský sociální fond, Iniciativa 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), program Evropské unie pro zaměstnanost 

a sociální inovace (EaSI), program Erasmus pro mladé podnikatele a Program pro 

konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME), s cílem 

podněcovat a podporovat iniciativy, které usilují o zavedení účinnějších a lépe zacílených 

vazeb mezi podniky a vzděláváním, jež by podporovaly podnikatelskou kulturu mezi 

mladými lidmi – bez ohledu na jejich socio-ekonomické zázemí či pohlaví –, vybízely by 

je k rozvíjení jejich tvořivosti, iniciativnosti a smyslu pro zodpovědnost a zvrátily by 

představu, podle které je podnikání variantou kariérního růstu, která se uplatní teprve po 

vyčerpání všech ostatních možností; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila skutečné využití 

tohoto financování a aby jej učinila snadno dostupným a jednoduše využitelným; 

zdůrazňuje, že je třeba investovat do vzdělávání a infrastruktury s cílem vyřešit problém 

tzv. digitální propasti v Unii; 

2. vyzývá členské státy, aby učinily vše, co je v jejich silách, pro posílení povědomí mladých 

lidí o příležitostech založit vlastní podnik, a to díky zavedení vhodných vzdělávacích 

programů a školení zaměřených na podnikání a posilování dovedností jednotlivců, 

zejména digitálních dovedností a řídicích schopností v digitální oblasti, neboť se jedná 

o klíčové nástroje pro podnikatele v současném hospodářství a podnikání; zdůrazňuje, že 

mladá a zkušená pracovní síla s vhodnými dovednostmi je pro konkurenceschopnost Unie 

nezbytná a napomůže urychlení hospodářské obnovy a vytváření pracovních míst ve všech 

členských státech; 

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby odstraňovaly překážky podnikání s cílem pomoci 

mladým lidem přetvářet jejich tvůrčí nápady v úspěšné podnikatelské plány; 

4. vyzývá členské státy, aby bojovaly s překážkami, s nimiž se potýkají mladí podnikatelé se 

zdravotním postižením, a aby za tímto účelem zajišťovaly odbornou přípravu 

poskytovatelů služeb, mezi jejichž úkoly patří podpora osob se zdravotním postižením, 

a aby vyhradily k poskytování této podpory prostory, jež budou přístupné osobám se 

sníženou pohyblivostí; 

5. vyzývá členské státy, aby proaktivně zdokonalovaly regulační rámce pro podniky 

a racionalizovaly příslušné administrativní postupy, zejména pro malé a střední podniky 

a podniky sociální povahy, podporovaly je a sledovaly kvalitu postupů při zaměstnávání 

v těchto podnicích; připomíná, že sociální a inkluzivní podniky vytvářejí udržitelná 

pracovní místa, přispívají k rozvoji místních společenství a pomáhají prosazovat 

udržitelné životní prostředí a zaručovat sociální odolnost v době krize; 

6. žádá, aby úřady práce proaktivněji pomáhaly a radily podnikům, a především mladým 

podnikatelům; 
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7. zdůrazňuje, že je zapotřebí řešit finanční potíže, s nimiž se mladí podnikatelé potýkají, 

usnadnit jim přístup k financování a ke zvláštním grantům, omezit stávající 

administrativní a regulační zátěž a zavést regulační prostředí a daňové pobídky, které 

budou podporovat rozvoj iniciativ mladých podnikatelů a posilovat vytváření pracovních 

míst s cílem usnadnit zakládání nových, inovativních podniků a stabilizaci 

podnikatelských projektů mladých podnikatelů; 

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly model družstevního podnikání, který spočívá 

v demokratickém způsobu rozhodování a umožňuje, aby se mladí lidé stali odpovědnými 

zaměstnavateli, zaměstnanci a spotřebiteli; připomíná, že družstva a další sociální 

a inkluzivní podniky jsou nedílnou součástí evropského sociálního modelu a jednotného 

trhu, a tudíž zasluhují plné uznání a podporu, jak je stanoveno v ústavách některých 

členských států v různých základních textech Evropské unie; 

9. vyzývá členské státy, aby podporovaly ekologické a udržitelné podnikatelské projekty; 

10. vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby inovativním studentům nabízely 

dostupnější a dosažitelnější stipendia a programy mikropůjček, společně s podporou, 

informacemi, praktickým poradenstvím, multidisciplinární pomocí a platformami pro 

vzájemné hodnocení, čímž umožní, aby tito studenti mohli začít realizovat vlastní 

podnikatelské plány a projekty, jako jsou např. projekty podporované v rámci v rámci osy 

mikrofinancování a sociálního podnikání programu EaSI; vyzývá členské státy, aby 

usnadnily přístup k půjčkám a jejich splácení, podporovaly využívání tzv. crowdfundingu, 

rozvíjely partnerství mezi místní ekonomikou, podniky a univerzitami při začleňování 

mladých lidí na pracovní trh a konsolidovaly ESP (Entrepreneurial Skills Pass, zkouška 

podnikatelských dovedností) na různých úrovních školství a vysokoškolského studia, a to 

především v rámci partnerství s malými a středními podniky; naléhavě vyzývá členské 

státy, aby na vysokých školách podporovaly vytváření podnikatelských inkubátorů 

zaměřených na udržitelný rozvoj a na studijní obory budoucnosti; 

11. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit podnikatelskou kulturu v terciárním vzdělávání díky 

podpoře a usnadňování zakládání nových společností mladými lidmi, konkrétně 

osamostatněných podniků vycházejících z akademického výzkumu (tzv. spin-offs), a to 

díky snížení administrativní zátěže spojené se zakládáním takových společností 

a zavedení jednoznačného a vstřícného právního rámce, který by se na podnikající 

studenty uplatňoval; domnívá se, že v této souvislosti by školy a univerzity měly zajistit 

čas a prostor pro iniciativy mladých lidí a tyto iniciativy uznávat, aby jim zajistily 

nezbytnou sebedůvěru pro zakládání nových projektů, které by se časem mohly prokázat 

jako užitečné pro zakládání nezávislých podniků; vítá iniciativy, které odměňují úspěšné 

podnikatelské projekty mladých lidí (např. udělování ceny za studentský podnik roku); 

dále zdůrazňuje, že je důležité, aby podniky mladým lidem poskytovaly možnost získat 

první přímé interní pracovní zkušenosti, a opětovně zdůrazňuje nutnost podporovat za 

tímto účelem programy návštěv podniků a stáží, a dávat tak mladým lidem možnost 

utvořit si celkový obrázek o světě podnikání; 

12. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby jejich vzdělávací systémy, včetně programů 

odborného vzdělávání, dávaly větší důraz na rozvoj průřezových podnikatelských 

schopností, dovedností a znalostí, zejména zvyšováním dovedností v oblasti IKT a cizích 
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jazyků, které by měly být vyučovány již v počátečních letech výuky, a prosazováním 

vyučování – v sekundárním a terciárním vzdělávání –, které vštěpuje a rozvíjí dovednosti, 

které jsou potřebné pro to, aby se člověk mohl stát podnikatelem, jako jsou např. 

tvořivost, komunikační dovednosti, řízení podniku a účetnictví, a které lze účinně 

předávat praktickými zkušenostmi ze života; zdůrazňuje důležitou úlohu učitelů při 

rozvíjení podnikatelského uvažování u mladých lidí a předávání správných dovedností 

a kvalifikací, a vyzývá tudíž členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost poskytování 

vhodné a specializované odborné přípravy učitelům, zajišťování jejich průběžného 

profesního rozvoje a rozšiřování příležitostí pro nábor zkušených podnikatelů na pozice 

učitelů; 

13. vyzývá Komisi, aby úzce sledovala konkrétní opatření prováděná členskými státy, jejichž 

cílem je podpořit podnikání mladých lidí, aby věnovala zvláštní pozornost propagaci 

a zveřejňování informací o výsledcích a podněcovala a podporovala výměnu osvědčených 

postupů, nápadů, znalostí a zkušeností mezi institucemi a organizacemi a vytváření 

strategických partnerství napříč odvětvími; vybízí Komisi a členské státy, aby 

vypracovaly referenční kritéria, modely, společné nástroje a projekty na podporu 

podnikání mladých lidí; vítá programy Erasmus+ a Erasmus pro mladé podnikatele, které 

mladým lidem poskytují příležitost studovat a odborně se vzdělávat v zahraničí a získávat 

zkušenosti s podnikáním v jiných členských státech; žádá Komisi, aby zajistila, aby 

podniky plnily pravidla, která se na tyto programy uplatňují a která chrání práva 

účastníků, a aby byly tyto programy propagovány na středních školách a v rámci 

vysokoškolských institucí a institucí odborné přípravy; 

14. vyzývá členské státy, aby zjednodušily postupy poctivého ukončení činnosti podniku 

a vytvořily pro ukončování činnosti příznivé prostředí s cílem vyslat jasný signál mladým 

lidem, že neúspěch nepovede k porážce s celoživotními důsledky; 

15. vyzývá členské státy, aby podporovaly podnikání jakožto pozitivní kariérní možnost 

nabízenou v rámci kariérního poradenství v sekundárním a terciárním vzdělávání, 

a zbavily tak podnikání špatné pověsti, která tuto kariérní možnost doprovází a 

v některých členských státech převládá; 

16. naléhavě vybízí Komisi, aby pozorně sledovala konkrétní opatření prováděná členskými 

státy s cílem zajistit mladým lidem, kteří se rozhodli podnikat, stejná práva v oblasti 

sociálního zabezpečení (v souladu s doporučením č. 202 Mezinárodní organizace práce1), 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

17. vyzývá členské státy, aby mezi mladými lidmi se zdravotním postižením zvyšovaly 

povědomí o samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků, například 

prostřednictvím propagace profesní dráhy osob se zdravotním postižením, jimž se 

podařilo začlenit na trhu práce, a veřejného uznání podnikatelů se zdravotním postižením; 

18. vyzývá členské státy, aby podporovaly sponzorství s cílem pomáhat mladým 

podnikatelům tím, že získají zkušenosti a podporu od podnikatelů zkušenějších; 

                                                 
1 Mezinárodní organizace práce (MOP), doporučení o minimálních úrovních sociální ochrany z roku 2012 (č. 

202).  
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19. vyzývá členské státy, aby motivovaly mladé lidi k podnikání tím, že ve vzdělávání 

usnadní studium založené na projektech napříč obory a poskytované ve spolupráci 

s podniky; 

20. naléhavě vybízí Komisi, aby dohlédla na to, aby členské státy nezaváděly opatření, která 

by bránila volnému pohybu pracovníků, a aby tudíž mladí lidé, kteří se rozhodnou 

podnikat, mohli svoji činnost na území Evropské unie vyvíjet kdekoli si budou přát; 

21. pokud jde o rozvíjení podnikatelského ducha u mladých lidí, zdůrazňuje klíčovou úlohu 

několika sdružení mladých podnikatelů, která mladým lidem nabízejí možnost vytvářet 

inovativní projekty a získávat zkušenosti v podnikatelském prostředí a poskytují jim 

nástroje i nezbytnou důvěru, aby mohli sami začít podnikat; 

22. vyzývá k užší spolupráci se soukromým sektorem a sociálními partnery s cílem podpořit 

podstupování rizik, podnikavost a inovativnost (například prostřednictvím strukturálních 

závazků, jako jsou nástroje pro inovace a výměnu nápadů); 

23. konstatuje, že podpora spolupráce mezi sekundárním a terciárním vzděláváním by 

umožnila posílení dialogu mezi mladými lidmi a podnítila inovace; 

24. vyzývá Komisi, aby prozkoumala faktory, které ženy odrazují od podnikatelské profesní 

dráhy, a zajistila, že vzdělávací systémy i související opatření a činnosti budou aktivně 

usilovat o rovnost žen a mužů. 
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