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WSKAZÓWKI 

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

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. zauważa wpływ drugiego cyklu strategii na rzecz młodzieży (2013–2015) na 

wyeksponowanie znaczenia możliwego do dostosowania podejścia do polityki na rzecz 

młodzieży z ponadsektorowym i wielopoziomowym zaangażowaniem; ceni w związku z 

tym ustrukturyzowany dialog z organizacjami młodzieżowymi; apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o zapewnienie młodym osobom lepszego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji i szkoleń oraz zatrudnienia; przypomina o ośmiu dziedzinach działania 

promowanych w strategii na rzecz młodzieży; 

2. podkreśla znaczenie strategii na rzecz młodzieży z uwagi na alarmująco wysoką stopę 

bezrobocia ludzi młodych, wysokie i dalece zróżnicowane odsetki NEET (młodzieży 

niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się), a także wyzwania związane z 

zagrożeniem ubóstwem i wykluczeniem społecznym; podkreśla, że następny cykl (2016–

2018) powinien przyczynić się do osiągnięcia dwóch celów strategii na rzecz młodzieży 

przez identyfikację przyczyn bezrobocia wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie im, jak 

np. wczesnego kończenia nauki, przez zwiększenie przedsiębiorczości wśród osób 

młodych, inwestowanie w edukację, staże, praktyki zawodowe i szkolenia w zakresie 

umiejętności odzwierciedlających możliwości, potrzeby i rozwój rynku pracy oraz 

ułatwianie wkraczania na rynek pracy dzięki środkom zapewniającym lepszą koordynację 

programów edukacji, polityki zatrudnienia oraz popytu na rynku pracy; zwraca uwagę, że 

należy wspierać podmioty rynku pracy w ich staraniach na rzecz realizacji gwarancji dla 

młodzieży, aby dopilnować, by młodzi ludzie najpóźniej cztery miesiące po opuszczeniu 

szkoły albo podejmowali zatrudnienie, albo dalej kształcili się lub odbywali szkolenie 

zawodowe w tej samej bądź innej dziedzinie; 

3. apeluje do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o prowadzenie ekspansywnej 

polityki gospodarczej, uwzględniającej większy margines elastyczności w zakresie 

inwestycji na kształcenie, szkolenie i przygotowanie zawodowe wysokiej jakości; 

4. podkreśla, że skuteczne wdrażanie strategii na rzecz młodzieży powinno być ściśle 

związane z realizacją głównych celów strategii „Europa 2020”, w szczególności celu 

osiągnięcia poziomu 75% zatrudnienia osób w grupie wiekowej 20-64 lat oraz celu 

wyprowadzenia jak największej liczby młodych osób z ubóstwa i wykluczenia 

społecznego; zwraca uwagę, że chociaż od 2013 r. odnotowano spadek bezrobocia w 

niektórych państwach członkowskich, to nadal bardzo niepokojący jest fakt, że bezrobocie 

osób młodych utrzymuje się na poziomie niemal dwa razy wyższym niż ogólny poziom 

bezrobocia, a blisko 8 mln młodych Europejczyków nadal pozostaje bez pracy; podkreśla 

zatem wagę rozwiązania problemu niedopasowania geograficznego pomiędzy podażą 

pracy i popytem na nią, zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak i 

pomiędzy nimi, poprzez dokonanie zmian w Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej 

(EURES), w celu zwiększenia szans młodzieży na znalezienie zatrudnienia i osiągnięcie 

większej spójności społecznej; 

5. przypomina, że główny cel strategii „Europa 2020” przewiduje, iż odsetek osób 
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przedwcześnie kończących edukację i szkolenie powinien spaść poniżej 10 %; podkreśla 

potrzebę zwalczania przedwczesnego kończenia nauki, które jest czynnikiem bezrobocia, 

poprzez dialog między sektorem edukacji, publicznymi służbami ds. zatrudnienia i 

partnerami społecznymi, wspieranie studentów w poszukiwaniu ich własnych metod 

uczenia się, wdrażanie odpowiednich i interesujących programów nauczania oraz 

stworzenie silnego, dobrze rozwiniętego systemu poradni zawodowych zapewniającego 

wszystkim studentom wysokiej jakości usługi doradztwa i orientacji, w szczególności z 

chwilą pierwszych sygnałów świadczących o porzucaniu nauki, poprzez odpowiednie 

informowanie uczniów o przyszłych możliwościach oferowanych przez rynek pracy, w 

tym o zawodach inżynieryjnych i rzemieślniczych, zapewnienie edukacji w dziedzinie 

nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, kształcenie dwutorowe i jakościowe 

praktyki zawodowe, staże i praktyki, a także oferowanie uczącym się drugiej szansy w 

postaci szkolenia zawodowego; 

6. podkreśla fakt, że całościowe i integracyjne podejście do edukacji jest kluczowe, by 

wszyscy studenci czuli się mile widziani i zintegrowani oraz by brali odpowiedzialność za 

decyzje o ich własnej edukacji; przypomina, że kończenie nauki bez uzyskania 

kwalifikacji to jedno z wielkich wyzwań dla naszych społeczeństw, ponieważ prowadzi 

do wykluczenia społecznego, a zatem zwalczanie tego zjawiska musi być jednym z 

głównych celów; przypomina, że oprócz przystosowania systemów szkolenia należy 

wprowadzić środki zindywidualizowane na rzecz grup w najtrudniejszej sytuacji; 

przypomina, że staże i praktyki zawodowe powinny prowadzić do zatrudnienia, a warunki 

pracy i powierzone zadania powinny pomóc stażystom zdobyć praktyczne doświadczenie 

i odpowiednie umiejętności, by wejść na rynek pracy; uważa, że podstawą rozwiązania 

problemu bezrobocia wśród młodzieży jest zaangażowanie podmiotów regionalnych i 

lokalnych w opracowanie i wdrażanie odpowiedniego zestawu działań politycznych; 

7. uważa, że polityka państw członkowskich na rzecz młodzieży powinna być ściśle 

koordynowana z innymi obszarami polityki i należy dążyć do większej synergii między 

nimi; zaleca ponadto, by nasilić współpracę między szkołami, przedsiębiorstwami, 

władzami publicznymi i innymi podmiotami na rynku pracy w celu oszacowania 

przyszłych potrzeb dotyczących kwalifikacji, tak by przewidzieć ewentualne 

niedopasowanie kwalifikacji i ułatwić młodym osobom proces wyboru ścieżki 

zawodowej, która faktycznie odpowiada potrzebom rynku pracy; 

8. apeluje do państw członkowskich o wdrożenie środków ułatwiających młodym osobom 

przechodzenie z kształcenia do zatrudnienia, w tym poprzez zapewnienie wysokiej jakości 

staży i praktyk zawodowych, dających młodym ludziom wyraźnie określone prawa 

obejmujące dostęp do systemu ochrony socjalnej, pisemnych i wiążących umów oraz 

uczciwego wynagrodzenia w celu zadbania o to, by te młode osoby nie były 

dyskryminowane w dostępie do rynku pracy i w celu odpowiedniego informowania 

studentów o przyszłych możliwościach na rynku pracy; 

9. podkreśla, że stopa bezrobocia wyraźnie zmniejsza się wraz z wzrostem poziomu 

zdobytego wykształcenia, co sprawia, że konieczne jest zatem promowanie możliwości 

zdobywania wyższego wykształcenia przez młode osoby w UE oraz dokonywanie 

inwestycji w tym zakresie; 

10. apeluje do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie lepszych szkoleń w dziedzinie 
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technologii informacyjno-komunikacyjnych, tak by wyposażyć wszystkie młode osoby w 

odpowiednie umiejętności cyfrowe przydatne na rynku pracy, na przykład poprzez 

przesunięcie przyznanych środków finansowych w ramach Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych; 

11. podkreśla znaczenie uczenia się nieformalnego i pozaformalnego, zwłaszcza w ramach 

działalności w stowarzyszeniach, dla rozwijania wartości, umiejętności i kwalifikacji u 

ludzi młodych, jak również dla kształtowania postaw obywatelskich i uczestnictwa w 

życiu demokratycznym; przypomina o rozlicznych możliwościach i modelach kształcenia 

istniejących w państwach członkowskich i podkreśla w szczególności model dwutorowy, 

który może ułatwić przejście z edukacji lub szkolenia do zatrudnienia; popiera wdrażanie 

uczenia się przez całe życie; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia 

spójnego, ważnego w całej Europie uznawania umiejętności nabytych w ramach 

formalnego, pozaformalnego i nieformalnego uczenia się i staży, z myślą o zlikwidowaniu 

przepaści pomiędzy niedoborami i niedopasowaniem umiejętności zauważanymi na 

europejskim rynku pracy oraz do udzielania wsparcia dla takich działań w ramach 

odpowiednich programów UE; ponadto wzywa do położenia większego nacisku na 

nauczanie języków, zwłaszcza języków krajów sąsiednich w dziedzinie kształcenia i 

szkolenia zawodowego, aby wzmocnić pozycję danych uczniów i zwiększyć ich szanse na 

zatrudnienie na transgranicznym rynku pracy; 

12. uważa, że szczególnie wysoki poziom niepewności zatrudnienia wśród młodych osób oraz 

starzenie się społeczeństwa europejskiego stanowią główne wyzwanie dla zapewnienia 

trwałości, wystarczalności i adekwatności systemów emerytalnych i poważnie szkodzą 

solidarności międzypokoleniowej; dlatego apeluje, by Komisja i państwa członkowskie 

podjęły wszelkie niezbędne działania w celu zapobieżenia nadużyciom przynajmniej w 

systemie dotacji w ramach gwarancji dla młodzieży oraz by sprzyjały – przynajmniej w 

przypadku umów zawartych w ramach gwarancji dla młodzieży – umowom, które 

pozwolą młodym osobom uiszczać składki na rzecz krajowych systemów zabezpieczenia 

społecznego; 

13. przypomina, że zatrudnienie i przedsiębiorczość to jeden z ośmiu priorytetów określonych 

w strategii UE na rzecz młodzieży (2010–2018); podkreśla, że praca młodych osób i 

pozaformalne uczenie się, zwłaszcza w stowarzyszeniach młodych przedsiębiorców i 

stowarzyszeniach młodzieżowych oferujących młodym możliwość rozwijania 

innowacyjnych projektów, zdobycia doświadczenia w przedsiębiorstwie, a także nabycia 

umiejętności i nabrania zaufania umożliwiającego rozpoczęcie własnej działalności, 

odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu kreatywnego i innowacyjnego potencjału ludzi 

młodych, w tym ducha przedsiębiorczości i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i 

postawy obywatelskiej; podkreśla potrzebę stworzenia otoczenia sprzyjającego duchowi 

przedsiębiorczości i innowacyjnym przedsiębiorstwom (start-up) dla zatrudnienia 

młodzieży w Europie; kładzie nacisk na fakt, że należy usunąć wszystkie przeszkody, 

które uniemożliwiają młodym rozwijanie pomysłów, potencjału i zachowań; 

14. odnotowuje, że w związku z obecną falą digitalizacji oraz nowymi tendencjami na rynku 

pracy coraz więcej młodych osób znajduje nowe formy zatrudnienia, równoważące 

elastyczność i bezpieczeństwo; podkreśla znaczenie odpowiedniego kształcenia osób 

młodych ukierunkowanego na wyeksponowanie roli mechanizmów ochrony socjalnej w 

przebiegu kariery; 
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15. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrażania programu Erasmus+, zwłaszcza jego 

części przeznaczonej dla uczniów zawodu, oraz promowania i zwiększania w ten sposób 

możliwości kariery międzynarodowej i mobilności na rynku pracy wśród młodych ludzi, a 

także zapewnianie im umiejętności i kompetencji na całe życie, w tym umiejętności 

językowych, zwiększenie ich możliwości i szans na udział zarówno w rynku pracy, jak i 

społeczeństwie niezależnie od ich kwalifikacji akademickich, umiejętności czy poziomu 

edukacji; wyraża obawę, że mobilność stażystów nie osiągnęła jeszcze pożądanego 

poziomu, i nawołuje Komisję, państwa członkowskie, przedsiębiorstwa i szkoły do 

poszukiwania rozwiązań w celu przezwyciężenia utrzymujących się przeszkód w 

mobilności stażystów; z uwagi na czynnik, jakim jest wiek i na sytuację finansową, często 

jeszcze niestabilną, kładzie nacisk na znaczenie udzielania młodym uczniom zawodu 

pomocy w trakcie projektów związanych z mobilnością dzięki usuwaniu pewnej liczby 

drugorzędnych przeszkód w mobilności, takich jak problemy z mieszkaniem czy 

transportem; 

16. wzywa do zwiększenia szans osób objętych kształceniem i szkoleniem zawodowym na 

odbywanie praktyk w krajach sąsiednich w celu propagowania większego zrozumienia dla 

praktyk innych państw członkowskich w zakresie pracy i kształcenia, np. przez 

finansowanie kosztów podróży tym uczącym się, którzy zachowują miejsce zamieszkania 

w kraju pochodzenia; przypomina, że mobilność w szkoleniu to podstawowy atut przy 

wchodzeniu na rynek pracy, ale również dla zrozumienia i zaangażowania się w 

europejski projekt, poprzez uczestniczenie w nim; kładzie nacisk na znaczenie 

wprowadzenia europejskich ram na rzecz mobilności w przyuczaniu do zawodu i 

szkoleniu zawodowym; apeluje ponadto do państw członkowskich o korzystanie w pełni z 

sieci EURES w celu wspierania wewnątrzunijnej mobilności młodych pracowników, w 

tym mobilności w czasie praktyk zawodowych; 

17. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrażania i monitorowania skuteczności 

gwarancji dla młodzieży dzięki pełnemu wykorzystaniu funduszy udostępnionych przez 

Unię Europejską w celu umożliwienia prowadzenia działań na rzecz zatrudnienia 

młodych, poprzez włączenie młodych osób, w tym niepełnosprawnych, w rynek pracy 

oferując im zatrudnienie, staż lub praktykę zawodową w okresie czterech miesięcy od 

zakończenia kształcenia lub utraty pracy, na przykład poprzez wprowadzanie 

dostosowanych do potrzeb i dostępnych dla każdego wieku systemów doradztwa 

zawodowego, biur rejestracji, punktów informacji i metod zbierania danych oraz 

zachęcania do rejestracji bezrobotnych w celu uzyskania rzeczywistego obrazu sytuacji w 

kwestii bezrobocia ludzi młodych, a także poprzez poprawienie usług biur pośrednictwa 

pracy dla młodych osób poszukujących zatrudnienia; 

18. apeluje o przyjęcie minimalnego gwarantowanego dochodu we wszystkich państwach 

członkowskich, aby przyznać ludziom młodym, którzy skończyli szkołę czy uniwersytet, 

dochód umożliwiający im godne życie do momentu uzyskania zatrudnienia; 

19. apeluje do Komisji o rozwijanie i wspieranie mobilności studentów w obszarze 

kształcenia i szkolenia zawodowego dzięki promowaniu programu Erasmus dla uczących 

się zawodu; 

20. uważa, że podejmowanie działań na wczesnym etapie oraz aktywne strategie polityczne 

dotyczące rynku pracy stanowią przejście od podejścia polegającego na łagodzeniu 
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symptomów wielopokoleniowej deprywacji do podejścia opartego na wskazywaniu 

zagrożeń i eliminowaniu ich na wczesnym etapie życia w celu zapobiegania bezrobociu i 

ułatwiania reintegracji; zwraca szczególną uwagę na sytuację osób najbardziej 

marginalizowanych i w największym stopniu zagrożonych bezrobociem; 

21. apeluje do państw członkowskich i regionów o wymianę najlepszych praktyk i uczenie się 

od siebie nawzajem; przypomina znaczenie przeprowadzenia przez państwa członkowskie 

oceny realizacji inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży w 2014 r. i 2015 r.; podkreśla 

znaczenie oceny średnioterminowej skuteczności gwarancji dla młodzieży, przy czym 

należy skoncentrować się na jej osiągnięciach w umożliwianiu ludziom młodym 

zdobywania kompetencji i rozpoczynania kariery zawodowej, a także znaczenie 

przyszłego kontynuowania tej inicjatywy; wskazuje ponadto, że włączenie organizacji 

młodzieżowych w ocenę i wdrażanie gwarancji dla młodzieży jest kluczowe dla jej 

powodzenia; 

22. przypomina Komisji o znaczeniu zapewnienia wśród młodzieży wysokiego poziomu 

świadomości o dostępnych programach i możliwościach udziału, a także 

zagwarantowania, że oferowane informacje o programach są wysokiej jakości i 

uwzględniają wskaźniki ilościowe (takie jak np. reakcja i zaangażowanie grupy 

docelowej); 

23. apeluje do państw członkowskich o niezwłoczne zajęcie się czynnikami sukcesu we 

wdrażaniu europejskiej gwarancji dla młodzieży w takich kwestiach jak: jakość i 

zrównoważony charakter ofert pracy, dalsza edukacja i szkolenie, integracja społeczna, 

synergia z innymi obszarami polityki (system edukacji, rynek pracy, usługi socjalne i 

polityka na rzecz młodzieży) oraz współpraca między wszystkimi odpowiednimi 

zainteresowanymi podmiotami, w celu wprowadzenia młodych ludzi na rynek pracy, 

zmniejszenia stopy bezrobocia wśród osób młodych, a także w celu osiągnięcia 

długotrwałego pozytywnego wpływu w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu i 

wykluczeniu z rynku pracy osób młodych przechodzących z systemu kształcenia na rynek 

pracy; 

24. zwraca uwagę, że sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat wdrażania unijnej 

gwarancji dla młodzieży w państwach członkowskich, które ma zostać ukończone na 

początku 2017 r., będzie zawierać bardziej szczegółową ocenę wyników programu; 

uważa, że w sprawozdaniu należy uwzględnić między innymi analizę skuteczności i 

długoterminowych wyników; 

25. apeluje do państw członkowskich o ścisłe przestrzeganie zasad integracji w pracy 

młodzieży ze szczególnym naciskiem na młode osoby niepełnosprawne; 

26. apeluje o rozszerzenie zakresu obowiązywania europejskiej gwarancji dla młodzieży w 

odniesieniu do edukacji i szkolenia młodych niewykwalifikowanych lub słabo 

wykwalifikowanych osób bezrobotnych na młodych absolwentów szkół oraz tych, którzy 

zakończyli już szkolenie zawodowe, a także apeluje o podniesienie limitu wieku 

obowiązywania gwarancji dla młodzieży z 25 do 29 roku życia, aby odzwierciedlić fakt, 

że wielu absolwentów i wiele osób wchodzących na rynek pracy zbliża się już do 

trzydziestego roku życia; 

27. wzywa państwa członkowskie do wydania opartych na wiedzy i dowodach sprawozdań 
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dotyczących sytuacji społecznej i warunków życia młodych ludzi oraz do sporządzenia 

krajowych planów działania i ich konsekwentnego wdrożenia; 

28. podkreśla konieczność intensywnego rozwijania świadomości obywatelskiej, kompetencji 

medialnych i umiejętności cyfrowych, krytycznego myślenia i zrozumienia 

międzykulturowego przy użyciu szerokiej gamy narzędzi znanych młodym ludziom (np. 

sieci społecznościowych); podkreśla ważną rolę tego rodzaju programów i edukacji w 

zapobieganiu radykalizacji młodych ludzi; 

29. podkreśla, że promowanie większych możliwości, równych dla wszystkich młodych osób, 

umacnianie integracji społecznej, równouprawnienia i solidarności, a także zwalczanie 

wszelkich form dyskryminacji młodych osób, w szczególności ze względu na płeć, 

pochodzenie rasowe lub etniczne czy niepełnosprawność, powinno stanowić główne 

elementy osiągania celów strategii UE na rzecz młodzieży; 

30. podkreśla, że kwestią zasadniczą jest, by w celach następnego cyklu strategii UE na rzecz 

młodzieży uwzględnić młodych uchodźców i młode osoby ubiegające się o azyl, 

zapewnić ich równe i niedyskryminujące traktowanie, dostęp do edukacji, szkolenia i 

zatrudnienia, ich integrację społeczną, a w ten sposób wesprzeć ich w konstruowaniu ich 

własnej tożsamości w krajach przyjmujących, spożytkować w pełni ich talenty i potencjał 

oraz uniknąć ich marginalizacji i rozczarowań; 

31. podkreśla znaczenie otwartych i łatwo dostępnych programów w zakresie pracy z 

młodymi ludźmi z mniej rozwojowych środowisk; 

32. apeluje do państw członkowskich o zachęcanie kobiet do odbywania szkoleń i 

rozpoczynania karier zawodowych w sektorach, w których były dotychczas 

niedostatecznie reprezentowane, takich jak sektor STEM i IT.  
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