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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že cílem všech iniciativ musí být vzdělávání mladých lidí pro budoucí 
Evropu, což znamená umožnit všem mladým lidem základní, odborné a vysokoškolské 
vzdělání zaměřené na technologické požadavky moderní a udržitelné společnosti;

2. zdůrazňuje, že musí být odstraněna nezaměstnanost mládeže – jejíž příčiny podle MOP 
nespočívají ve výši příjmů a nemzdových nákladů, v právech na spolurozhodování a 
v sociálních normách ochrany – a že všechny pracovní smlouvy musí od prvního dne 
přiznávat neomezená sociální práva, a odmítá návrh odchýlit se od této zásady;

3. opakuje, že při provádění integrovaných zásad Strategie EU 2020 směřujících ke snížení 
nezaměstnanosti mládeže jsou důležité konkrétní cíle, které lze prověřovat, domnívá se,
že na cílové skupiny a ukazatele navržené v iniciativě by měla dohlížet Komise a že 
pokrok při provádění by měl být posuzován pomocí jasných ukazatelů;

4. domnívá se, že v rámci školního a odborného vzdělávání a za účelem získání zaměstnání 
je třeba podporovat dobrovolnou mobilitu všech mladých lidí – bez ohledu na jejich 
finanční poměry –, přičemž každý člověk musí mít možnost si stupeň mobility sám určit;

5. zdůrazňuje, že přechod ze školy, odborného vzdělávání a vysoké školy do oblasti 
výdělečné činnosti musí být lépe připraven a musí bezprostředně následovat, a vítá 
iniciativu „Evropská záruka pro mladé lidi“; domnívá se, že do vytváření udržitelné 
strategie snížení nezaměstnanosti mladých lidí musí být zapojeni sociální partneři 
a organizace mladých lidí, přičemž musí být formálně uznávány získané kvalifikace;

6. domnívá se, že je třeba posílit vliv rodinného a sociálního prostředí a vliv školy 
na profesní orientaci mladých lidí a při hledání zaměstnání;

7. domnívá se, že je třeba odstranit profesní preference odlišené podle pohlaví, že musí být 
přijata opatření, která poskytnou úplný přehled profesních možností, a že zejména 
u dívek je třeba již od útlého věku vzbuzovat a podporovat zájem o matematicko-
technické profese;

8. zdůrazňuje, že aktivní politika zaměřená na trh práce, včetně veřejně podporovaných 
pracovních programů pro mladé lidi a vytváření nových, udržitelných a kvalitních 
pracovních míst, je nezbytným předpokladem pro odstranění nezaměstnanosti mladých 
lidí a že k tomuto účelu je třeba cíleně využívat fondů, které jsou k dispozici, např. ESF;

9. zdůrazňuje, že mladé lidi, kteří mají horší výchozí možnosti, je třeba individuálně 
podporovat, aby mohli uspět na trhu práce, a že veřejně podporované možnosti 
odborného vzdělávání jsou účinným nástrojem integrace zvláště znevýhodněných 
mladých lidí;

10. zdůrazňuje, že stáže ve všech fázích hledání zaměstnání jsou vhodným prostředkem pro 
jeho nalezení, nesmějí však nahrazovat žádná řádná pracovní místa a musí zajišťovat 
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dostatečný příjem a sociální ochranu, přičemž musí být pro stáže zaveden evropský 
rámec kvality;

11. zdůrazňuje, že mladí lidé musí v průběhu své profesní činnosti získat přístup 
k odbornému vzdělávání a že od nástupu do zaměstnání je třeba podporovat celoživotní 
učení.


