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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie dosah stratégie pre mládež počas jej prvého cyklu (2010 – 2012), ktorá 
zabezpečila rámec pre medzisektorové zapojenie Komisie, členských štátov a príslušných 
zúčastnených strán;

2. konštatuje, že aspekty zamestnanosti, ktoré obsahuje stratégia pre mládež, sa stali ešte 
naliehavejšími vzhľadom na súčasnú krízu a alarmujúco vysokú úroveň nezamestnanosti 
mladých ľudí; zdôrazňuje, že ďalší cyklus (2013 – 2015), zameraný na nezamestnanosť, 
vzdelávanie a odbornú prípravu mládeže, by mal prispieť k dvom komplexným cieľom 
stratégie pre mládež tým, že by mladým ľuďom vytvoril rovnaké príležitosti na trhu práce 
a podporoval sociálne začlenenie; 

3. zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať zraniteľným skupinám, ktorým 
hrozí sociálne vylúčenie, okrem iného ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní a nezúčastňujú sa 
ani na vzdelávaní či odbornej príprave, ako aj znevýhodneným skupinám medzi 
mládežou;

4. zdôrazňuje, že je potrebné pôsobiť proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky 
prostredníctvom dialógu medzi sektorom vzdelávania a verejnými a súkromnými 
službami na podporu zamestnanosti, prostredníctvom lepšieho prepojenia medzi 
počiatočným a ďalším odborným vzdelávaním, ako aj zavedením duálnych systémov 
vzdelávania;  

5. víta návrhy Komisie na kvalitatívny rámec stáže a združenia pre učňovskú prípravu, ktoré 
sú zamerané na podporu kvalitných stáží v rámci celej EÚ; vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene zaviedli rámec pre ochranu mládeže s cieľom bojovať proti nezamestnanosti 
mladých ľudí a aby využili 6 miliárd EUR, ktoré EÚ uvoľnila na iniciatívu pre 
zamestnanosť mládeže; vyzýva Komisiu, aby poskytla praktickú podporu členským 
štátom, ktoré plnia rámec pre ochranu mládeže;

6. zdôrazňuje, že financovanie EÚ môže tvoriť významný doplnok potrebných investícií z 
rozpočtov jednotlivých štátov; vyzýva členské štáty, aby pri plnení stratégie pre mládež 
využívali potenciál Európskeho sociálneho fondu (ESF); zdôrazňuje, že zdroje 
napomáhajúce zamestnanosť mládeže by sa mali chápať ako investícia;

7. žiada, aby boli do plnenia stratégie pre mládež zapojené všetky zúčastnené strany, najmä 
sociálni partneri.


