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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je seznanjen z vplivom strategije za mlade v prvem ciklu (2010–2012), ki je zagotovil 
prilagodljiv okvir za medsektorsko vključevanje Komisije, držav članic in ustreznih 
interesnih skupin;

2. meni, da so zaposlitveni vidiki strategije za mlade postali nujnejši zaradi trenutne krize in 
zaskrbljujoče visoke stopnje brezposelnosti mladih; poudarja, da bi moral naslednji cikel 
(2013–2015) z osredotočanjem na brezposelnost mladih, izobraževanje in usposabljanje, 
prispevati k dvema splošnima ciljema strategije za mlade– ustvarjanju enakih možnosti za 
mlade na trgu dela ter spodbujanju socialne vključenosti;

3. poudarja, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam z visokim 
tveganjem za socialno izključenost, kamor spadajo osebe, ki niso vključene v 
izobraževanje, usposabljanje ali proces zaposlovanja, ter prikrajšana mladina;

4. poudarja potrebo po boju proti zgodnji opustitvi izobraževanja s pomočjo dialoga med 
izobraževalnim sektorjem ter javnimi in zasebnimi zavodi za zaposlovanje, boljšo 
povezavo med začetnim in nadaljnjim poklicnim usposabljanjem ter z uvedbo 
dvostopenjskih izobraževalnih sistemov;

5. pozdravlja predloge Komisije o okviru za kakovost pripravništev ter o koaliciji za 
vajeništva, ki so namenjeni spodbujanju kakovostnih pripravništev po vsej EU; poziva 
države članice k nujnemu izvajanju strategije za mlade, s čimer se zagotovi boj proti 
brezposelnosti mladih ter omogoča črpanje 6 milijard evrov iz skladov EU, namenjenih 
pobudi za zaposlovanje mladih; poziva Komisijo k zagotavljanju praktične podpore 
državam članicam pri izvajanju jamstva za mlade;

6. poudarja, da lahko evropsko financiranje znatno dopolnjuje potrebne naložbe iz 
nacionalnih proračunov; poziva države članice, naj pri izvajanju strategije za mlade 
izkoristijo možnosti Evropskega socialnega sklada; poudarja, da bi morali vire, namenjene 
zaposlovanju mladih, obravnavati kot naložbo;

7. poziva k vključevanju vseh zainteresiranih strani, še posebej socialnih partnerjev, k 
izvajanju strategije za mlade.


