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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o podpore prístupu mládeže na trh práce, posilnení postavenia stážistov, stáží 
a odbornej prípravy
(2009/2221(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na hodnotiaci dokument lisabonskej stratégie SEK(2010)0114,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o nových zručnostiach pre nové pracovné miesta –
predvídanie a zosúlaďovanie potrieb trhu práce a zručností (KOM(2008)0868),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie – príloha k oznámeniu Komisie 
o nových zručnostiach pre nové pracovné miesta (SEK(2008)3058),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o spoločnom záväzku pre zamestnanosť 
(KOM(2009)0257),

– so zreteľom na závery Rady o nových zručnostiach pre nové pracovné miesta –
predvídanie a zosúlaďovanie potrieb trhu práce a zručností, ktoré boli prijaté v Bruseli 9. 
marca 2009,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o podpore plnohodnotnej účasti mladých ľudí na 
vzdelávaní, zamestnanosti a dianí v spoločnosti (KOM(2007)0498), doplnené pracovným 
dokumentom útvarov Komisie o zamestnanosti mladých v EÚ (SEK(2007)1093),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii EÚ pre mládež: investovanie a posilnenie 
postavenia mládeže – Obnovená otvorená metóda koordinácie s cieľom riešiť výzvy 
a príležitosti týkajúce sa mládeže (KOM(2009)0200),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie o podpore vzdelávacej mobility mladých ľudí, 
(KOM(2009)0329),

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Zamestnanosť v Európe 2009, november 2009,

– so zreteľom na nezávislú správu s názvom Nové zručnosti pre nové pracovné miesta: Čas 
na činy, vypracovanú pre Komisiu, ktorá poskytuje rady a hlavné odporúčania pre ďalší 
rozvoj iniciatívy v súvislosti s budúcou stratégiou EÚ 2020 pre rast a zamestnanosť, 
február 2010,

– so zreteľom na nezávislú správu s názvom Cesty k práci: Súčasné postupy a budúce 
potreby pre integráciu mladých ľudí na trhu práce, Mladí v zamestnaní a nezamestnanosť: 
uvažovanie o ich lepšej integrácii na trhu práce, vypracovanú Komisiou v súvislosti 
s projektom mládeže (Záverečná správa o mládeži, september 2008),



PE439.253v01-00 4/9 PR\806138SK.doc

SK

– so zreteľom na štúdiu Eurofoundu o mládeži a práci, marec 2007,

– so zreteľom na štúdiu Cedefopu o profesionalizácii profesijného poradenstva: Cesty 
týkajúce sa spôsobilostí a kvalifikácie odborníkov v Európe, marec 2009,

– so zreteľom na štúdiu Cedefopu o zručnostiach pre budúcnosť Európy: predvídanie 
profesijných zručností, máj 2009,

– so zreteľom na štvrtú správu Cedefopu o odbornom vzdelávaní a príprave v Európe: 
súhrnná správa s názvom Modernizácia odborného vzdelávania a prípravy, december 
2009,

– so zreteľom na Výhľad OECD v oblasti zamestnanosti 2008 s názvom Dobrý začiatok? 
Zmeny na trhu práce mládeže v krajinách OECD, november 2008,

– so zreteľom na Európsky pakt mládeže zameraný na podporu účasti všetkých mladých 
ľudí na vzdelávaní, zamestnanosti a spoločnosti, marec 2005,

– so zreteľom na petíciu 1452/2008 Anne-Charlotte Bailly (Nemecko), v mene Génération 
Précaire, o spravodlivej praxi a riadnom prístupe mladých ľudí na európsky trh práce,

– so zreteľom na rozsudok (C-555/07) Európskeho súdneho dvora o zásade zákazu 
diskriminácie na základe veku, január 2010,

– so zreteľom na článok 156 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie (A7-0000/2010),

A. keďže hospodárska kríza spôsobila masívny nárast miery nezamestnanosti v členských 
štátoch EÚ; keďže tento trend nadmerne postihol mladých ľudí; keďže viac ako 5,5 
milióna mladých ľudí v EÚ mladších ako 25 rokov bolo v decembri 2009 
nezamestnaných, čo zodpovedá 21,4 % všetkých mladých ľudí,

B. keďže nezamestnanosť mladých a nedostatočná zamestnanosť spôsobujú spoločnosti 
vysoké sociálne a hospodárske náklady vedúce k strate príležitostí pre hospodársky rast, 
znižovanie základu dane, čo ohrozuje investovanie do infraštruktúry a verejných služieb, 
zvyšovanie sociálnych nákladov, nedostatočné investovanie do vzdelávania a prípravy, 
a riziko dlhodobej nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia,

C. keďže z hospodárskych a demografických prognóz vyplýva, že v nasledujúcom desaťročí 
sa vytvorí 80 miliónov pracovných príležitostí v EÚ, z ktorých väčšina bude vyžadovať 
vysokú kvalifikáciu, keďže miera nezamestnanosti u ľudí s vysokou úrovňou kvalifikácie 
v celej EÚ je približne 85 %, u strednekvalifikovaných 70 % a u nízkokvalifikovaných 
50 %,

D. keďže prechod od vzdelávania k práci a medzi zamestnaniami predstavuje pre mladých 
ľudí v celej EÚ štrukturálnu výzvu; keďže odborná príprava má do značnej miery 
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pozitívny vplyv na prístup mladých ľudí k zamestnaniu,

E. keďže mladí ľudia často čelia diskriminácii na základe veku pri vstupe na trh práce; keďže 
u mladých žien je vyššia pravdepodobnosť ako u mladých mužov, že sa budú musieť 
vyrovnať s nezamestnanosťou a chudobou, 

F. keďže dôstojná práca posúva mladých ľudí od sociálnej závislosti k sebestačnosti, pomáha 
im uniknúť chudobe a umožňuje im aktívne podieľať na budovaní spoločnosti z 
hospodárskeho a sociálneho hľadiska; keďže diskriminačné právne predpisy v niektorých 
členských štátoch, ako je minimálna mzda pre mladých ľudí v Spojenom kráľovstve, 
minimálny príjem vo Francúzsku a znížené zamestnanecké výhody pre mladých ľudí v 
Dánsku, bránia mladým ľuďom, aby vkročili do nezávislého života dospelých,

G. keďže neboli naplnené kritéria lisabonskej stratégie pre mládež,

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uplatňovali prístup k mládeži a nezamestnaným, 
ktorý je založený na právach; nesmie sa upúšťať od kvalitatívneho aspektu dôstojnej práce 
pre mladých ľudí a je treba, aby sa v rámci vynakladaného úsilia zohľadňovali najmä
základné pracovné normy a iné normy týkajúce sa kvality práce, ako je pracovný čas, 
minimálna mzda, sociálna bezpečnosť a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci;

Vytváranie pracovných miest a začleňovanie na trh práce

2. vyzýva Radu a Komisiu, aby stanovili stratégiu pre zamestnanosť v EÚ, ktorá by spájala 
finančné nástroje a politiky zamestnanosti s cieľom zabrániť „rastu bez práce“, a ktorá by 
znamenala stanovenie ambicióznych kritérií pre zamestnanosť mladých ľudí;

3. vyzýva členské štáty, aby účinne podnecovali verejných a súkromných zamestnávateľov, 
aby zamestnávali mladých ľudí, investovali do vytvárania pracovných miest pre mladých 
ľudí a podporovali podnikanie medzi mládežou;

4. vyzýva členské štáty, aby zaviedli politiky začleňovania a cielené politiky trhu práce, 
ktorými sa zabezpečí ohľaduplné začleňovanie a zmysluplné zamestnávanie mladých ľudí, 
napr. prostredníctvom vytvárania podnetných sietí, opatrení týkajúcich sa stážistov, 
medzinárodných profesijných centier a mládežníckych centier pre individuálne 
usmernenie;

5. vyzýva Komisiu, aby rozšírila finančné možnosti Európskeho sociálneho fondu, vyčlenila 
minimálne 10 % týchto finančných prostriedkov na projekty zamerané na mladých ľudí 
a uľahčila prístup k finančným prostriedkom; vyzýva členské štáty, aby sa viac zamerali
na mládež;

Vzdelávanie a prechod od vzdelávania k zamestnaniu

6. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie zamerané na zníženie predčasného ukončenia
školskej dochádzky s cieľom dosiahnuť lisabonský cieľ do roku 2012 maximálne 10 % 
osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku; vyzýva členské štáty, aby využili 
širokú škálu opatrení v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, napr. 
znížením počtu študentov v každej triede, zavedením mentorov na všetkých školách, 
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uskutočňovaním okamžitých následných opatrení v súvislosti s osobami, ktoré predčasne 
ukončia školskú dochádzku; poukazuje na Fínsko, ktorému sa podarilo znížiť počet osôb, 
ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku; vyzýva Komisiu, aby koordinovala projekt 
na základe osvedčených postupov;

7. požaduje viac stáží a ich zvýšenie ich kvality, vyzýva Komisiu a Radu, aby ustanovili
Európsku chartu kvality stáží s cieľom zabezpečiť ich vzdelávaciu hodnotu a zabrániť 
zneužívaniu;

8. uznáva, že v čase krízy mladí ľudia vyhľadávajú vzdelávanie a bolo by vhodné ich v tom 
podporiť; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili rovnaký prístup k vzdelávaniu pre 
všetkých tým, že zaistia minimálne právo 12 rokov na bezplatné vzdelávanie a zabezpečia 
finančnú podporu mladým študentom, a vyzýva členské štáty, aby aj naďalej investovali 
do vzdelávania a prípravy, a to aj napriek existencii finančných obmedzení;

9. vyzýva Komisiu, aby rozšírila programy EÚ, ktoré podporujú vzdelávanie a zvyšovanie 
zručností, ako sú celoživotné vzdelávanie, Európsky sociálny fond, programy Marie Curie 
a Iniciatíva vedeckého vzdelávania;

Prispôsobenie sa potrebám jednotlivca a trhu práce

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali politiky a stratégie na základe životného 
cyklu, do ktorých budú vzdelávanie a zamestnanosť lepšie začlenené, ktorých hlavným 
bodom bude bezpečný prechod do zamestnania a trvalé zvyšovanie zručností pracovnej 
sily;

11. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila stratégiu flexiistoty s cieľom dosiahnuť, aby sa
bezpečnosť prechodu do zamestnania dostala do popredia, vytvorením mobility a ľahšieho 
prístupu pre mladých ľudí; zdôrazňuje, že flexibilita nie je bez sociálnej istoty trvalo 
udržateľný spôsob, ako riešiť problémy, ktorým mladí ľudia čelia na trhu práce;

12. vyzýva členské štáty, aby zahrnuli všetky štyri súčasti flexiistoty do vnútroštátnych 
návrhov stratégií týkajúcich sa zamestnanosti mládeže, konkrétne tieto:

a. flexibilné a spoľahlivé zmluvné dohody,

b. komplexné programy celoživotného vzdelávania na zabezpečenie neustáleho 
rozvoja zručností,

c. účinné aktívne politiky na trhu práce, ktoré sa zameriavajú na zručnosti 
a začlenenie,

d. systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré poskytujú mladým ľuďom istotu pri 
prechode do zamestnania a nenútia ich, aby boli flexibilní;

13. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby zabezpečili kvalitné pracovné miesta 
s cieľom zabrániť, aby mladí ľudia upadli do neistoty, a vyzýva sociálnych partnerov, aby 
v spolupráci s Komisiu zaviedli a uplatňovali minimálne normy na ochranu tých, ktorí 
pracujú na neistých alebo nízko kvalitných pracovných miestach;
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Znevýhodnenie a diskriminácia 

14. vyzýva Komisiu, aby preskúmala existujúce vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa 
mládeže v každom členskom štáte a overila ich zlučiteľnosť so smernicou o rovnakom 
zaobchádzaní v zamestnaní;

15. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby poskytli lepšie príležitosti týkajúce sa starostlivosti 
o deti pre mladých rodičov, a tým umožnili mladým matkám začleniť sa na trh práce; 

16. vyzýva členské štáty, aby zaviedli pozitívne podporné opatrenia pre mladých ľudí v tých 
oblastiach trhu práce, kde je mládež málo zastúpená, a ktoré by pomohli prekonať 
dôsledky predchádzajúcej diskriminácie na základe veku a dosiahnuť skutočnú 
rozmanitosť pracovnej sily; poukazuje na dobré skúsenosti týkajúce sa pozitívnych 
opatrení v boji proti diskriminácii;

17. uznáva význam finančnej nezávislosti mladých ľudí a vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetci mladí ľudia mali oprávnenie na minimálnu úroveň príjmu, ktorá im 
zabezpečí možnosť viesť nezávislý život dospelých;

Stratégie a nástroje riadenia na úrovni EÚ

18. navrhuje, aby Rada a Komisia predložili iniciatívu na ochranu európskej mládeže, ktorá 
by zabezpečila právo, aby každej mladej osobe v EÚ bola ponúknutá práca, odborná 
príprava, dodatočné školenie alebo kombinácia zamestnania a školenia po uplynutí 
maximálne 6-mesačného obdobia nezamestnanosti;

19. víta pokrok pri určovaní stratégie EÚ do roku 2020, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
neobsahuje verejné a transparentné hodnotenie lisabonskej stratégie, a najmä Európskeho 
paktu mládeže, vrátane kritérií pre mladých, a ľutuje, že sociálni partneri, občianska 
spoločnosť a mládežnícke organizácie nemali možnosť dostatočne sa vyjadriť v procese 
vypracúvania stratégie EÚ do roku 2020;

20. vyzýva na nové záväzné kritéria pre mládež; vyzýva Komisiu, aby každý rok zhodnotila 
existujúce kritéria pre mládež a iniciatívu na ochranu mládeže s cieľom dosiahnuť 
výsledky a pokrok;

21. vyzýva Radu a Komisiu, aby schválili a zaviedli nové zdokonalené nástroje riadenia 
týkajúce sa zamestnanosti mládeže;

22. navrhuje zriadiť stálu pracovnú skupinu pre mládež EÚ, do ktorej budú zapojené 
mládežnícke organizácie, členské štáty, Komisia, Parlament a sociálni partneri, s cieľom 
monitorovať rozvoj v oblasti zamestnanosti mládeže, umožniť prierezové politiky, zdieľať 
príklady osvedčených postupov a zavádzať nové politiky;

23. vyzýva členské štáty, aby posúdili vplyv politiky na mládež, zahrnuli mládež do všetkých 
postupov a zriadili Radu mládeže s cieľom monitorovať politiky týkajúce sa mládeže;

24. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Keďže hospodárska recesia spôsobila masívny nárast miery nezamestnanosti v EÚ 27, je 
jasné, že mladí ľudia boli zasiahnutí neprimerane intenzívne. V súčasnosti je viac ako 5,5 
milióna mladých ľudí nezamestnaných, čo predstavuje 21,4 percenta a je dvakrát viac ako 
celková miera nezamestnanosti. Žiaľ čas túto situáciu mladých ľudí v Európe nevyrieši;
očakáva sa, že rast miery nezamestnanosti bude ďalej pokračovať.

Nezamestnanosť mládeže je jedným z najnaliehavejších problémov Európy. Hrozí, že 
prídeme o mladú generáciu, ktorá je vystavená sociálnemu vylúčeniu, pokiaľ sa budeme 
zahrávať s hospodárskou a sociálnou budúcnosťou Európy. 

Nezamestnanosť mládeže spôsobuje našej spoločnosti vysoké sociálne a hospodárske náklady 
vedúce k strate príležitostí pre hospodársky rast, znižovaniu základu dane, ktorá ohrozuje 
investovanie do infraštruktúry a verejných služieb a zvyšovanie sociálnych nákladov, a 
nedostatočnému investovaniu do vzdelávania a odbornej prípravy. Európska mládež je 
nevyužitým bohatým potenciálom ľudských zdrojov. Hospodársky a sociálny výhľad vyzýva 
na prijatie opatrení.

Nástup do produktívneho veku ako nezamestnaný zanechá dlhodobo na každom človeku 
stopy. Štúdie jednoznačne uvádzajú, že tí, čo sú v mladosti nezamestnaní, budú trpieť aj ďalej 
v dôsledku škodlivého vplyvu na ich život. Nezamestnanosť v mladosti zvyšuje riziko 
dlhodobej nezamestnanosti a má negatívny vplyv na výšku príjmu v neskoršom období života. 
Okrem toho rast nezamestnanosti spôsobuje zvyšovanie chudoby, chorôb, kriminality a miery 
samovrážd. Nemôžeme pripustiť, že stratíme mládež Európy ohrozenú sociálnym vylúčením.  

Nielen hospodárska kríza vytvorila prekážky pre mládež v súvislosti s prístupom na trh práce 
a prechodom do fázy nezávislého života dospelých. Už od osemdesiatych rokov 20. storočia 
možno pozorovať osobitné zameranie sa na prekážky trhu práce mládeže. Niektoré 
skutočnosti poukazujú na rad problémov: 

Mladí pracovníci sú nielen častejšie nezamestnaní ako dospelí, sú aj častejšie zamestnaní na 
neistých, dočasných pracovných miestach nízkej kvality, s nižšími mzdami a menšou mierou 
sociálneho zabezpečenia. Okrem toho mladí pracovníci čelia aj menej prísnym normám v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je vyššia pravdepodobnosť najmenej o 50 
percent, že dôjde k ich zraneniu na pracovisku, ako je to v prípade ich skúsenejších kolegov.

Dobrá správa je, že môžeme veľa získať, ak sa nám podarí zaradiť mladých ľudí na trh práce 
a do spoločnosti. Podpora väčšieho množstva kvalitnejších pracovných miest pre mladých 
ľudí má niekoľko pozitívnych vplyvov: uvoľňuje znásobujúce účinky prostredníctvom našich 
hospodárstiev a spoločností, oživuje investovanie a dopyt spotrebiteľa, a zabezpečuje 
stabilnejšie a súdržnejšie sociálne väzby v rámci generácií. V neposlednom rade dôstojná 
práca a začleňovanie posúva mladých ľudí od sociálnej závislosti k sebestačnosti, pomáha im 
uniknúť chudobe a umožňuje im aktívne sa podieľať na budovaní spoločnosti.

Všetky členské štáty musia konať a bojovať proti nezamestnanosti s politickými prioritami 
a stratégiami, ktoré odrážajú vnútroštátne špecifiká. Zároveň je však potrebné, aby sa EÚ 
zjednotila v rámci spoločných stratégií. Čeliť zložitému problému týkajúceho sa mládeže si 
vyžaduje komplexný a súdržný prístup, ktorý spája zásahy na makro- a mikroekonomických 
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úrovniach, zameriava sa na ponuku a dopyt práce a venuje sa kvantite, ako aj kvalite 
zamestnania. Je potrebná ucelená kombinácia politík v oblasti vzdelávania, financií
zamestnanosti a sociálnej politiky. 

Pomocou hospodárskych a politických investícií do nových pracovných miest, vzdelávania 
a odbornej prípravy, silnejších systémov sociálneho zabezpečenia a dôstojnej práce môžeme 
pretransformovať európsky trh práce a preorientovať súčasný vývoj smerom k lepšej 
budúcnosti pre mládež.

Venujme mládeži v rámci politiky prioritnú pozornosť! Prijmime túto výzvu! Zmeňme 
stratenú generáciu na generáciu nádeje!


