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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi jaunimo strategijos reikšmę pirmojo ciklo (2010–2012 m.) metu kuriant daug 
galimybių teikiančią teisinę tvarką, apimančią įvairias Komisijos, valstybių narių ir 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo sritis;

2. pažymi, kad jaunimo strategijos užimtumo aspektai tapo dar svarbesni dėl dabartinės 
krizės ir ypatingai aukšto jaunimo nedarbo lygio; pabrėžia, jog kito ciklo (2013–2015 m.) 
metu, dėmesį skiriant jaunimo nedarbui, švietimui ir mokymui, turėtų būti pasiekti du 
jaunimo strategijos bendrieji tikslai – sukurti jaunimui lygias galimybes arbo rinkoje ir 
skatinti socialinę įtrauktį;

3. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, kurioms 
kyla didelis socialinės atskirties pavojus, įskaitant nedirbančius, nesimokančius ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančius žmones ir mažiau galimybių turintį jaunimą;

4. pabrėžia, kad būtina spręsti mokyklos nebaigimo problemą skatinant švietimo sektoriaus 
ir valstybinių ir privačių užimtumo tarnybų dialogą, geresnius pradinio bei tolesnio 
profesinio mokymo turinio ryšius ir dualinio mokymo sistemų taikymą;

5. pritaria Komisijos pasiūlymams dėl stažuočių kokybės sistemos ir gamybinės praktikos 
aljanso, kuriais siekiama skatinti aukštos kokybės stažuotes visoje ES; siekiant kovoti su 
jaunimo nedarbu, ragina valstybes nares skubiai įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ 
iniciatyvą ir panaudoti 6 mlrd. eurų ES fondų lėšų, skirtų Jaunimo užimtumo iniciatyvai; 
ragina Komisiją teikti praktinę paramą jaunimo garantijų programą įgyvendinančioms 
valstybėms narėms;

6. pabrėžia, kad Europos finansavimas gali svariai papildyti iš nacionalinių biudžetų 
skiriamas reikalingas investicijas; ragina valstybes nares išnaudoti Europos socialinio 
fondo potencialą jaunimo strategijos įgyvendinimui; pabrėžia, kad ištekliai, naudojami 
jaunimo nedarbo problemai spręsti, turi būti laikomi investicija;

7. ragina įsitraukti atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, ypač socialinius partnerius, 
įgyvendinant jaunimo strategiją.


