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Vprašanje za ustni odgovor O-000094/2016 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Thomas Händel 
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

Zadeva: Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih 

Države članice EU so se 22. aprila 2013 po priporočilu Sveta zavezale vzpostavitvi programa jamstva 
za mlade, s katerim naj bi mladim v štirih mesecih po tem, ko izgubijo zaposlitev ali končajo formalno 
izobraževanje, zagotovili kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali 
pripravništvo. Hkrati je začela delovati pobuda za zaposlovanje mladih, ki naj bi v regijah, kjer je 
brezposelnost mladih še posebej visoka, zagotovila podporo mladim, mlajših od 30 let, in prispevala k 
izvajanju jamstva za mlade. Da bi pobuda imela večji učinek, so bila sredstva dana na voljo v prvih 
dveh letih večletnega finančnega okvira (2014–15), državam članicam pa so bila zagotovljena znatna 
sredstva v obliki predhodnega financiranja, ki se je v letu 2015 povečalo na 30 %. 

Skupno poročilo o zaposlovanju 2016 navaja, da jamstvo za mlade sicer znatno prispeva k lažjemu 
prehodu iz izobraževanja na delovno mesto, zmanjšuje brezposelnost med mladimi in da se je skupna 
brezposelnost mladih začela zmanjševati, vendar so stopnje v več državah članicah še vedno visoke, 
prav tako ostajajo znatne razlike med regijami. 

Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih sta ključni orodji v boju proti brezposelnosti 
mladih. Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov je 7. marca 2016 potrdil 
ključna sporočila o nadaljnjih korakih jamstva za mlade po letu 2016. Komisija namerava oktobra 
predlagati poročilo o njegovem izvajanju. Marca 2015 je Evropsko računsko sodišče predstavilo 
poročilo o izvajanju pobude za zaposlovanje mladih in programov jamstva za mlade. 

1. Države članice morajo do decembra 2015 zaključiti prvo oceno pobude za zaposlovanje mladih. 
Ali bi Komisija lahko obvestila Parlament o najpomembnejših ugotovitvah teh ocen, tudi o 
pravilnem izvajanju programov jamstva za mlade, kakovosti ponudb in trajnosti rezultatov, da bi 
zagotovila pravočasen in potreben prispevek za razpravo o pregledu večletnega finančnega 
okvira, ki naj bi se kmalu začel? 

2. Ali Komisija meni, da sta uvedba programov jamstva za mlade in črpanje financiranja pobude za 
zaposlovanje mladih na dobri poti? Ali je (povečano) vnaprejšnje financiranje pospešilo črpanje 
sredstev? Katere ukrepe bi lahko sprejeli, da bi še poenostavili in racionalizirali dostop do 
financiranja iz pobude za zaposlovanje mladih in/ali Evropskega socialnega sklada? 

3. Ali Komisija meni, da so potrebne dodatne naložbe v jamstvo za mlade, tudi z razširitvijo pobude 
za zaposlovanje mladih? 
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