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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. je si vědom dopadu strategie EU pro mládež v průběhu jejího prvního cyklu (v letech 
2010–2012), kdy tato strategie zajistila pružný rámec pro meziodvětvové zapojení 
Komise, členských států a příslušných zúčastněných stran;

2. konstatuje, že hledisko zaměstnanosti v rámci strategie pro mládež se vzhledem 
k probíhající krizi a znepokojivě vysoké míře nezaměstnanosti mladých lidí stalo ještě 
naléhavějším; zdůrazňuje, že strategie by v příštím cyklu (2013–2015) měla tím, že se 
zaměří na nezaměstnanost mladých, vzdělávání a profesní přípravu, přispět ke splnění 
svých dvou všeobecných cílů, a sice k vytvoření rovných příležitostí pro mladé lidi na trhu 
práce a k podpoře sociálního začleňování;

3. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost zranitelným skupinám, jimž hrozí velké 
riziko sociálního vyloučení, včetně osob, které nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo 
v profesní přípravě (NEET), a znevýhodněných mladých lidí;

4. zdůrazňuje, že je potřeba bojovat proti předčasnému ukončování školní docházky, a to 
prostřednictvím dialogu mezi odvětvím vzdělávání a veřejnými a soukromými službami 
zaměstnanosti, zlepšením návaznosti základního a dalšího profesního vzdělávání a 
zavedením systému duálního vzdělávání;

5. vítá návrhy Komise ohledně rámce kvality stáží a aliance pro učňovskou přípravu, jejichž 
cílem je podpora vyšší kvality stáží v EU; vyzývá členské státy, aby urychleně provedly 
záruky pro mladé lidi s cílem bojovat proti nezaměstnanosti této skupiny, přičemž mohou 
čerpat z fondů EU ve výši 6 miliard EUR, které jsou pro iniciativu zaměstnanosti mladých 
lidí k dispozici; vyzývá Komisi, aby při provádění záruk pro mladé lidi poskytla členským 
státům praktickou podporu;

6. zdůrazňuje, že financování z evropských prostředků může posloužit jako významný 
doplněk nezbytných investic z vnitrostátních rozpočtů; vyzývá členské státy, aby při 
provádění strategie pro mládež využily potenciál, jejž nabízí Evropský sociální fond 
(ESF); zdůrazňuje, že zdroje vynaložené na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí je třeba 
vnímat jako investici;

7. žádá, aby se do provádění strategie pro mladé lidi zapojily všechny zúčastněné strany, 
zejména sociální partneři.


