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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. zauważa wpływ strategii na rzecz młodzieży w pierwszym cyklu (2010–2012), 
wynikający z wprowadzenia elastycznych ram ponadsektorowego zaangażowania 
Komisji, państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów;

2. zauważa, że kwestie z zakresu zatrudnienia objęte strategią na rzecz młodzieży stają się 
coraz bardziej naglące z uwagi na trwający kryzys i alarmująco wysoki poziom 
bezrobocia osób młodych; podkreśla, że następny cykl (2013-2015) powinien przyczynić 
się – dzięki skoncentrowaniu go na kwestiach bezrobocia osób młodych, edukacji i 
szkolenia – do osiągnięcia dwóch nadrzędnych celów strategii na rzecz młodzieży, jakimi
są: stworzenie młodym ludziom równych szans na rynku pracy i wspieranie włączenia 
społecznego;

3. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na słabsze grupy społeczne zagrożone 
wysokim ryzykiem wykluczenia społecznego, w tym osoby niekształcące się, 
niepracujące ani nieszkolące się;

4. podkreśla potrzebę przeciwdziałania wczesnemu kończeniu nauki poprzez dialog między 
sektorem edukacji a publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia, lepsze powiązanie 
pierwotnego szkolenia zawodowego z późniejszymi szkoleniami, a także poprzez 
wprowadzenie podwójnego systemu edukacji;

5. z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji dotyczące ram jakości dla staży oraz 
europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego, mające na celu promowanie 
wysokiej jakości staży w całej UE; apeluje do państw członkowskich o pilne wdrożenie 
gwarancji dla młodzieży, aby przeciwdziałać bezrobociu osób młodych, korzystając z 
kwoty 6 mld EUR dostępnej w ramach środków UE przeznaczonych na Inicjatywę na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych; apeluje do Komisji o udzielenie praktycznego wsparcia 
państwom członkowskim wdrażającym gwarancję dla młodzieży;

6. podkreśla, że finansowanie ze środków europejskich może stanowić istotne uzupełnienie 
niezbędnych inwestycji z budżetu krajowego; apeluje do państw członkowskich, by przy 
realizacji strategii na rzecz młodzieży wykorzystywały potencjał Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS); podkreśla, że skierowanie zasobów na kwestię zatrudnienia osób 
młodych powinno być postrzegane jako inwestycja;

7. apeluje o zaangażowanie we wdrażanie strategii na rzecz młodzieży wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w szczególności partnerów społecznych.


