
PR\806138CS.doc PE439.253v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2009/2221(INI)

2. 3. 2010

NÁVRH ZPRÁVY
o podpoře přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží 
a odborné přípravy
(2009/2221(INI))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: Emilie Turunen



PE439.253v01-00 2/10 PR\806138CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ ...........................................................................................9



PR\806138CS.doc 3/10 PE439.253v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o podpoře přístupu mládeže na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné 
přípravy
(2009/2221(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na dokument týkající se hodnocení Lisabonské strategie SEK(2010)0114,

– s ohledem na sdělení Komise o nových dovednostech pro nová pracovní místa –
předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací (KOM(2008)0868),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise – přílohu ke sdělení Komise o nových 
dovednostech pro nová pracovní místa (SEK(2008)3058),

– s ohledem na sdělení Komise o společném závazku v oblasti zaměstnanosti 
(KOM(2009)0257),

– s ohledem na sdělení Komise o nových dovednostech pro nová pracovní místa –
předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací, přijaté dne 9. 
března 2009 v Bruselu,

– s ohledem na sdělení Komise o podpoře plnohodnotné účasti mladých lidí na vzdělávání, 
zaměstnanosti a ve společnosti (KOM(2007)0498) doplněné pracovním dokumentem 
útvarů Komise o zaměstnávání mladých lidí v EU (SEK(2007)1093),

– s ohledem na sdělení Komise o strategii EU pro mládež – investování do mládeže a 
posílení jejího postavení. Obnovená otevřená metoda koordinace přístupu k problémům 
a příležitostem mládeže (KOM(2009)0200),

– s ohledem na Zelenou knihu Komise o podpoře mobility mladých lidí ve vzdělávání, 
(KOM(2009)0329),

– s ohledem na zprávu Komise nazvanou Zaměstnanost v Evropě 2009, listopad 2009,

– s ohledem na nezávislou zprávu zpracovanou pro Komisi a nazvanou Nové dovednosti 
pro nová pracovní místa: aktuální opatření, která obsahuje rady a hlavní doporučení 
týkající se rozvoje iniciativy v dalším kontextu budoucí strategie EU po roce 2020 pro růst 
a pracovní místa, únor 2010,

– s ohledem na nezávislou zprávu nazvanou Přístup k práci: současná praxe a budoucí 
potřeby v oblasti zapojení mladých lidí do trhu práce, Mládež, pracovní místa 
a nezaměstnanost: úvahy nad lepším zapojení mládeže do trhu práce, jejíž vypracování 
zadala Komise v souvislosti s projektem týkajícím se mladých lidí (Závěrečná zpráva 
o situaci mladých lidí, září 2008),
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– s ohledem na studii nadace Eurofound týkající se mladých lidí a práce, březen 2007,

– s ohledem na studii střediska Cedefop týkající se pokynů pro profesionalizaci kariéry: 
lékařské dovednosti a možnosti kvalifikace v Evropě, březen 2009,

– s ohledem na studii střediska Cedefop o dovednostech pro budoucnost Evropy: předvídání 
potřeb profesních dovedností, květen 2009,

– s ohledem na čtvrtou zprávu střediska Cedefop o výzkumu v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy v Evropě: souhrnná zpráva s názvem Modernizace odborného vzdělávání 
a přípravy, prosinec 2009,

– s ohledem na zprávu OECD Perspektivy zaměstnanosti 2008 s názvem Dobrý začátek? 
Přesuny mladých lidí na pracovních trzích v zemích OECD, listopad 2008,

– s ohledem na Evropský pakt mládeže zaměřený na podporu účasti všech mladých lidí na 
vzdělávání, zaměstnanosti a ve společnosti, březen 2005,

– s ohledem na petici 1452/2008, kterou jménem Génération Précaire předložila Anne-
Charlotte Baillyová (Německo) a která se týká spravedlivých stáží a řádného přístupu 
mladých lidí na evropský trh práce,

– s ohledem na rozsudek (C-555/07) Evropského soudního dvora týkající se zásady 
nediskriminace na základě věku, leden 2010,

– s ohledem na článek 156 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro 
kulturu a vzdělávání (A7-0000/2010),

A.  vzhledem k tomu, že hospodářská krize způsobila obrovský nárůst míry nezaměstnanosti 
v členských státech EU; vzhledem k tomu, že tímto trendem byli nepřiměřeně zasaženi 
mladí lidé; vzhledem k tomu, že v prosinci 2009 bylo v EU více než 5,5 milionů 
nezaměstnaných mladých lidí mladších 25 let, tedy 21,4 % všech mladých lidí,

B. vzhledem k tomu, že vlivem nezaměstnanosti a podzaměstnanosti mladých lidí vznikají 
společnosti obrovské sociální a ekonomické náklady, v jejichž důsledku dochází ke ztrátě 
příležitostí hospodářského růstu, k poklesu daňového základu oslabujícího investice do 
infrastruktury a veřejných služeb, ke zvýšení sociálních nákladů, nedostatečnému 
využívání investic do vzdělávání a školení a riziku dlouhodobé nezaměstnanosti 
a sociálního vyloučení,

C. vzhledem k tomu, že ekonomické a demografické projekty ukazují, že v příštím desetiletí 
bude v EU 80 milionů pracovních příležitostí, z nichž většina bude vyžadovat vysoce 
kvalifikovanou pracovní sílu; vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti lidí s vysokou 
kvalifikací v EU jako celku je přibližně 85 %, u lidí se střední kvalifikací je to 70 % 
a u pracovní síly s nízkou kvalifikací je to 50 %,
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D. vzhledem k tomu, že přechod od vzdělání k praxi a od jednoho zaměstnání k jinému je pro 
mladé lidi v celé EU strukturální výzvou; vzhledem k tomu, že učňovské vzdělávání má 
do značné míry pozitivní dopad na přístup mladých lidí k zaměstnanosti,

E. vzhledem k tomu, že mladí lidé při vstupu na trh práce často čelí diskriminaci na základě 
věku; vzhledem k tomu, že mladé ženy budou ohroženy nezaměstnaností a chudobou 
pravděpodobně více než mladí muži,

F. vzhledem k tomu, že díky práci přecházejí mladí lidé od sociální závislosti 
k soběstačnosti, práce jim pomáhá vyhnout se chudobě a umožňuje aktivně se zapojit do 
společnosti jak ekonomicky, tak sociálně; vzhledem k tomu, že diskriminační legislativa 
v některých členských státech, například minimální mzda pro mladé lidi ve Velké Británii, 
nařízení Revenu minimum d'insertion ve Francii a nižší zaměstnanecké dávky pro mladé 
lidi v Dánsku brání mladým lidem stát se dospělými a nezávislými, 

G. vzhledem k tomu, že nebyly splněny orientační cíle Lisabonské strategie týkající se 
mladých lidí,

1. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby byl jejich přístup k mladým lidem 
a zaměstnanosti založen na dodržování práv mladých lidí. Nesmí být ohrožen kvalitativní 
aspekt slušné práce pro mladé lidi a hlavní pracovní a další standardy týkající se kvality 
práce, jako je pracovní doba, minimální mzda, sociální zabezpečení a bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci, musí být hlavními faktory zohledněnými v prováděných krocích;

Tvorba pracovních míst a zapojení do trhu práce

2. vyzývá Radu a Komisi, aby definovaly strategii zaměstnanosti EU, která bude zahrnovat 
finanční nástroje a politiky zaměstnanosti s cílem vyhnout se růstu bez vytváření nových 
pracovních míst a v jejímž rámci budou nastaveny ambiciózní cíle v oblasti zaměstnanosti
mladých lidí;

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily účinné pobídky, které budou veřejné a soukromé 
zaměstnavatele motivovat k zaměstnávání mladých lidí, investicím do vytváření 
pracovních míst pro mladé lidi a k podpoře podnikání mladých lidí;

4. vyzývá členské státy, aby vytvořily podporující a cílené politiky v oblasti trhu práce, které 
by zajistily spravedlivé zařazení mladých lidí na smysluplná pracovní místa, například 
vytvořením inspirativních sítí, programů pro praktikanty, mezinárodních kariérních center 
a středisek pro individuální poradenství mladým lidem;

5. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční kapacitu Evropského sociálního fondu tak, aby bylo 
minimálně 10 % prostředků ve fondu vyhrazeno na projekty zaměřené na mladé lidi, a aby 
usnadnila přístup k těmto prostředkům; vyzývá členské státy, aby zlepšily své zaměření na 
mladé lidi;

Vzdělávání a přechod od vzdělávání k zaměstnání

6. vyzývá členské státy, aby zintenzívnily své úsilí s cílem omezit předčasné ukončování 
školní docházky tak, aby bylo do roku 2012 dosaženo lisabonského cíle maximálního 
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počtu osob předčasně ukončujících školní docházku ve výši 10 %; vyzývá členské státy, 
aby využily celou škálu opatření proti předčasnému ukončování školní docházky, 
například snížení počtu studentů ve třídách, zavedení poradců do všech škol, vytvoření 
okamžité návaznosti pro osoby předčasně ukončující školní docházku; upozorňuje na 
Finsko, které úspěšně snížilo počet studentů, jež předčasně ukončili školní docházku; 
vyzývá Komisi, aby koordinovala projekty týkající se osvědčených postupů;

7. vyzývá ke zvýšení množství kvalitnějších stáží; vyzývá Komisi a Radu, aby vytvořily 
Evropskou chartu kvalitních stáží, a zajistily tak jejich vzdělávací hodnotu a vyhnuly se 
zneužívání;

8. je si vědom toho, že mladí lidé v době krize hledají možnosti vzdělávání a měli by být 
k tomu také podporováni; vyzývá všechny členské státy, aby všem zajistily rovný přístup 
ke vzdělávání, a to ustanovením práva na bezplatné vzdělávání po dobu minimálně 12 let 
a zajištěním finanční podpory mladým studentům, a vyzývá členské státy, aby i přes 
nynější fiskální omezení nadále investovaly do vzdělávání a školení;

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila programy EU, které podporují vzdělávání a zvyšování 
kvalifikace, jako je celoživotní vzdělávání, Evropský sociální fond, opatření „Marie 
Curie“ a vědecko-vzdělávací iniciativu;

Přizpůsobení se potřebám jednotlivce a trhu práce

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly politiky a strategie založené na celoživotním 
vzdělávání, do nichž bude lépe zapracováno vzdělávání a zaměstnanost, v nichž bude 
klíčovým faktorem bezpečný přechod od vzdělávání do pracovního procesu a které budou 
zahrnovat průběžné vzdělávání pracovní síly;

11. naléhavě žádá Komisi, aby zrevidovala strategii flexikurity tak, aby byla hlavní pozornost 
zaměřena na zabezpečení přechodu při současném vytvoření mobility a snadnějšího 
přístupu mladých lidí; zdůrazňuje, že flexibilita bez sociálního zabezpečení není 
udržitelným způsobem boje s problémy, s nimiž se potýkají mladí lidé na trhu práce;

12. apeluje na členské státy, aby do vnitrostátních strategických plánů zaměstnanosti mladých 
lidí zahrnuly všechny čtyři součásti flexikurity, k nimž patří:

a. pružná a spolehlivá smluvní ujednání,

b. zevrubné plány celoživotního vzdělávání zajišťující neustálý rozvoj dovedností,

c. účinné aktivní politiky týkající se trhu práce, které jsou zaměřeny na dovednosti 
a začlenění,

d. systémy sociálního zabezpečení, které namísto vyvíjení tlaku k flexibilitě mladé lidi 
zabezpečí v období přechodu;

13. vyzývá členské státy a sociální partnery, aby poskytováním kvalitní práce pomohli 
mladým lidem vyhnout se případné pasti nejistoty; a vyzývá sociální partnery, aby ve 
spolupráci s Komisí vytvořili a používali minimální standardy na ochranu osob, které 
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pracují na nejistých nebo nekvalitních pracovních místech;

Nevýhody a diskriminace 

14. vyzývá Komisi, aby provedla revizi stávající vnitrostátní legislativy ovlivňující mladé lidi 
v jednotlivých členských státech, a prověřila tak její kompatibilitu se směrnicí o rovnosti 
v zaměstnání;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby mladým rodičům poskytovaly lepší příležitosti péče 
o děti, a vytvářely tak příležitosti, aby se mladé matky mohly zapojit do trhu práce; 

16. vyzývá členské státy, aby zavedly opatření pozitivní diskriminace zaměřené na mladé lidi 
v těch oblastech trhu práce, kde jsou tito lidé zastoupeni nedostatečně, s cílem zmírnit 
důsledky předchozí diskriminace na základě věku a dosáhnout skutečně různorodé 
pracovní síly; upozorňuje na dobré zkušenosti s pozitivní diskriminací, pokud jde o boj 
s diskriminací;

17. je si vědom toho, že je důležité, aby byli mladí lidé finančně nezávislí, vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že mladí lidé budou mít nárok na individuální minimální příjem, který 
jim zajistí možnost vytvoření nezávislého dospělého života;

Strategie a řídicí nástroje na úrovni EU

18. navrhuje, aby Rada a Komise přišly s evropskou zárukou pro mladé lidi, která by 
každému mladému člověku v EU zajistila nabídku práce, odborné přípravy, dalšího 
vzdělávání nebo kombinace práce a vzdělávání nejpozději do šesti měsíců od počátku 
jeho nezaměstnanosti;

19. vítá postup směrem k definování strategie EU po pro rok 2020, ale s politováním 
konstatuje, že zatím nedošlo k veřejnému a transparentnímu zhodnocení Lisabonské 
strategie, a zejména Evropského paktu mládeže, zejména pokud jde o orientační cíle 
v oblasti mládeže, a s politováním dále konstatuje, že během procesu vytváření strategie 
EU pro rok 2020 tato záležitost nebyla dostatečně konzultována se sociálními partnery,
občanskou společností a mládežnickými organizacemi;

20. žádá, aby byly vytvořeny nové závazné orientační cíle týkající se mladých lidí; vyzývá 
Komisi ke každoročnímu zhodnocení stávajících orientačních cílů týkajících se mladých 
lidí a záruky pro mladé lidi, aby tak bylo zajištěno dosažení výsledků a pokroku;

21. vyzývá Radu a Komisi, aby odsouhlasily a plnily nové zdokonalené nástroje pro řízení 
v oblasti zaměstnávání mladých lidí;

22. navrhuje, aby byla vytvořena stálá pracovní skupina mladých lidí v EU zahrnující 
organizace, členské státy, Komisi, Parlament a sociální partnery, která by monitorovala 
vývoj v oblasti zaměstnávání mladých lidí, umožnila meziodvětvové politiky, zajistila 
výměnu příkladů osvědčených postupů a podnítila vznik nových politik;

23. žádá členské státy, aby posoudily dopady politiky na mladé lidi, zapojily mladé lidi do 
všech procesů a vytvořily Rady mladých, které budou sledovat politiky týkající se 
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mladých lidí;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Protože došlo vlivem hospodářského poklesu k obrovskému nárůstu míry nezaměstnanosti 
v EU-27, je zřejmé, že tím byli nepřiměřeně tvrdě zasaženi mladí lidé. Dnes je více než 5,5 
milionů mladých lidí do 25 let nezaměstnaných, tedy 21,4 %, což je dvojnásobek celkové 
míry nezaměstnanosti. Spásu mladým lidem v Evropě bohužel nepřináší ani čas: očekává se, 
že míra nezaměstnanosti dále poroste.

Nezaměstnanost mladých lidí je jedním z nejpalčivějších problémů Evropy. Riskujeme ztrátu 
generace kvůli sociálnímu vyloučení, čímž si zahráváme s hospodářskou a sociální 
budoucností EU. 

Nezaměstnanost mladých lidí vyvolává v naší společnosti obrovské sociální a ekonomické 
náklady, což má za následek ztrátu příležitostí hospodářského růstu, pokles daňové základny, 
která oslabuje investice do infrastruktury a veřejných služeb, větší sociální náklady a 
nedostatečné využívání investic do vzdělávání a školení. Evropská mládež je pokladnicí 
nevyužitých lidských zdrojů. Vzhledem k těmto hospodářským a sociálním vyhlídkám je 
třeba podniknout nějaké kroky.

Zahájení pracovního života v pozici nezaměstnaného působí dlouhodobá osobní zranění. 
Výzkumy jasně ukázaly, že lidi, kteří jsou v mládí nezaměstnaní, trápí tíživý dopad této 
situace i později. Nezaměstnanost v mládí zvyšuje riziko dlouhodobé nezaměstnanosti a má 
negativní vliv na pozdější příjmy. Pokud se navíc nezaměstnanost zvýší, roste také míra 
chudoby, nemocnost, kriminalita a sebevražednost. Nemůžeme dopustit, abychom nechali 
mladé lidi v Evropě upadnout do sociálního vyloučení. 

Bariéry v přístupu mladých lidí na trh práce a ve vstupu do dospělého a nezávislého života 
vytvořila nejen hospodářská krize. Na bariéry na trhu práce vůči mladým lidem je zaměřena 
zvláštní pozornost již od 80. let 20. století. Rozsah problému naznačují některá fakta: 

Mladí lidé nejsou jen častěji nezaměstnaní než dospělí pracovníci, ale jsou také častěji 
zaměstnávání na nejistých, dočasných a nekvalitních pracovních místech s nízkými mzdami a 
menším sociálním zabezpečením. Mladí pracovníci jsou navíc vystaveni nižším standardům 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oproti zkušenějším pracovníkům je u nich nejméně 
o 50 % větší pravděpodobnost pracovního úrazu.

Dobrá zpráva je, že můžeme hodně získat, pokud se nám podaří zapojit mladé lidi do trhu 
práce a společnosti. Podpora většího počtu lepších pracovních míst pro mladé lidi má 
několikanásobný pozitivní účinek: v našich ekonomikách a společnostech vyvolává 
multiplikační efekt, podporuje investice a spotřebitelskou poptávku a zajišťuje také pevnější a 
soudržnější sociální vazby napříč generacemi. A v neposlední řadě mohou mladí lidé díky 
slušné práci a zapojení do trhu práce přejít od sociální závislosti k soběstačnosti, což jim 
pomůže uniknout chudobě a umožní aktivně se zapojit do společnosti.

Všechny členské státy musí podniknout opatření a bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí 
prostřednictvím politickým priorit a strategií, které odrážejí specifika jednotlivých států. EU 
se však zároveň musí sjednotit na společných strategiích. Řešení problémů mladých lidí 
vyžaduje integrovaný a soudržný přístup, který zahrnuje zásahy na makroekonomické i 
mikroekonomické úrovni, soustředí se na nabídku a poptávku související s pracovní silou a 
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zabývá se kvantitou i kvalitou pracovních míst. Je potřeba koherentní kombinace politik 
v oblasti vzdělávání, financí, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. 

Pomocí ekonomických a politických investic do nových pracovních míst, vzdělávání a 
školení, pevnějších systémů sociálního zabezpečení, dynamičtějšího trhu práce a do slušné 
práce můžeme transformovat evropský pracovní trh a zvrátit nynější tendence směrem k lepší 
budoucnosti pro mladé lidi.

Dejme mladým lidem politickou prioritu. Pojďme se těmito problémy zabývat. Změňme 
„ztracenou“ generaci na generaci „nadějnou“.


