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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że celem wszystkich inicjatyw musi być kształcenie młodzieży z myślą
o przyszłej Europie, to znaczy umożliwienie wszystkim młodym ludziom kształcenia 
ogólnego, zawodowego i wyższego ukierunkowanego na wymogi technologiczne 
nowoczesnego i zrównoważonego modelu społeczeństwa;

2. zwraca uwagę, że należy zlikwidować bezrobocie wśród młodych ludzi, które według 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nie wynika z wysokości dochodów i pozapłacowych 
kosztów pracy, praw do partycypacji pracowników czy standardów ochrony socjalnej,
i że wszystkie umowy o pracę muszą od pierwszego dnia przewidywać nieograniczone 
prawa socjalne, oraz odrzuca propozycję dotyczącą odejścia od tej zasady;

3. ponownie podkreśla znaczenie konkretnych i możliwych do zweryfikowania celów przy 
wdrażaniu zintegrowanych wytycznych strategii UE 2020, aby ograniczyć bezrobocie 
młodych ludzi; uważa, że grupy docelowe i wskaźniki zaproponowane w ramach tej 
inicjatywy powinny być monitorowane przez Komisję, zaś postępy we wdrażaniu 
powinny być oceniane na podstawie jednoznacznych wskaźników;

4. uważa, że należy wspierać dobrowolną mobilność w ramach edukacji szkolnej
i zawodowej oraz w celu podjęcia pracy w przypadku wszystkich młodych ludzi, 
niezależnie od ich sytuacji finansowej, przy czym każdy musi mieć możliwość określenia 
stopnia tej mobilności;

5. podkreśla, że należy poprawić przygotowanie do przejścia od nauki w szkole, nauki 
zawodu i studiów wyższych do pracy zawodowej, które powinno następować 
bezpośrednio po zakończeniu nauki, i pochwala inicjatywę dotyczącą europejskiej 
gwarancji na rzecz młodzieży; uważa, że w rozwój zrównoważonej strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród młodych powinni być zaangażowani partnerzy społeczni
i organizacje młodzieżowe, przy czym konieczne jest formalne uznawanie zdobytych 
kwalifikacji;

6. jest zdania, że należy wzmocnić rodzinę i otoczenie społeczne młodzieży, a także 
wspierać szkoły w zakresie doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej;

7. uważa, że należy wyeliminować zjawisko kierowania się uwarunkowaniami płci przy 
wyborze zawodu, że należy podjąć działania, które dostarczą młodzieży kompleksowy 
obraz możliwości zawodowych, i że zwłaszcza dziewczęta powinny być już na 
wczesnym etapie zachęcane do zawodów matematyczno-technicznych i wspierane w tym 
zakresie;

8. podkreśla, że aktywna polityka rynku pracy obejmująca finansowane ze środków 
publicznych programy dla młodych ludzi oraz tworzenie nowych, trwałych i dobrych 
miejsc pracy to warunki niezbędne do likwidacji bezrobocia wśród młodzieży oraz że 
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należy w tym celu lepiej ukierunkować pomoc z istniejących funduszy, np. EFS;

9. zwraca uwagę, że młodzież o mniejszych szansach życiowych powinna być 
przygotowywana do wejścia na rynek pracy w oparciu o indywidualną pomoc i że 
przyuczanie do zawodu finansowane ze środków publicznych jest skutecznym 
narzędziem integracji młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji;

10. podkreśla, że odbywanie praktyk we wszystkich fazach kształcenia zawodowego jest 
odpowiednim środkiem w celu wyboru zawodu, praktyki nie mogą jednak zastępować 
stałych miejsc pracy i muszą zapewnić odbywającym praktyki odpowiednie 
wynagrodzenie i ochronę socjalną, podkreśla również, że należy wprowadzić europejskie 
ramy jakości dla praktyk;

11. zwraca uwagę, że młodzi ludzie powinni zachować dostęp do ustawicznego szkolenia 
zawodowego w ramach pracy zawodowej i że należy wspierać proces uczenia się przez 
całe życie od momentu rozpoczęcia pracy zawodowej.


