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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí: možná východiska
(2013/2045(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2010 o podpoře přístupu mladých lidí na trh 
práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy1,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Iniciativa ,Příležitosti pro mladé‘“ 
(COM(2011)0933) a na usnesení Parlamentu ze dne 24. května 2012 o Iniciativě 
„Příležitosti pro mladé“ a jeho otázku k ústnímu zodpovězení položenou Komisi o 
Iniciativě „Příležitosti pro mladé“2 (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– s ohledem na sdělení Komise o provádění iniciativy „Příležitosti pro mladé“ 
(COM(2012)0727),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Mládež v pohybu“ (COM(2010)0478),

– s ohledem na závěry Rady o podpoře zaměstnanosti mládeže v zájmu dosažení cílů 
strategie Evropa 2020 přijaté dne 17. června 2011 v Lucemburku,

– s ohledem na závěry Rady o Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí přijaté dne 
7. února 2013,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. prosince 2012 s názvem „Vytvoření rámce pro 
kvalitu stáží – Druhá fáze konzultace se sociálními partnery na evropské úrovni“ 
(COM(2012)0728),

– s ohledem na návrh doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi ze dne 5. prosince 
2012, který předložila Komise (COM(2012)0729),

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound ze dne 13. června 2012 s názvem „Zřízení záruky 
pro mladé lidi: zkušenosti z Finska a Švédska“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2013 o zřízení záruky pro mladé lidi3,

– s ohledem na politickou dohodu, jíž bylo dosaženo v Radě dne 28. února 2013, týkající se 
doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Strategie EU pro mládež: investování do mládeže 
a posílení jejího postavení. Obnovená otevřená metoda koordinace přístupu k problémům 
a příležitostem mládeže“ (COM(2009)0200),

– s ohledem na návrh na změnu návrhu nařízení o Evropském sociálním fondu a o zrušení 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0016.
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nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, který předložila Komise (COM(2011)0607),

– s ohledem na prohlášení členů Evropské rady ze dne 30. ledna 2012 s názvem „Na cestě 
ke konsolidaci podporující růst a k růstu podporujícímu zaměstnanost“,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
regionální rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že v lednu 2013 bylo 23 % aktivních mladých lidí bez práce, přičemž 
míra nezaměstnanosti se pohybuje od 15 % či méně v Dánsku, Německu, Nizozemsku a 
Rakousku po více než 55 % v Řecku a Španělsku, z čehož jsou patrné značné zeměpisné 
rozdíly;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2011 celkem 7,5 milionu mladých lidí ve věku 15–24 let a 
6,5 milionu ve věku 25–29 let nebylo ve vzdělávání, v zaměstnání ani v profesní přípravě 
(tzv. NEET), mezi nimi příslušníci zranitelných skupin, jako jsou mladí lidé se 
zdravotními problémy či zdravotním postižením a matky samoživitelky, což je vývoj, 
který má závažné sociální důsledky, například špatné či nejisté vyhlídky na budoucí 
zaměstnání, nebo dokonce duševní a tělesné poruchy; vzhledem k tomu, že tyto problémy 
se budou v blízké budoucnosti pravděpodobně prohlubovat;

C. vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly hospodářské ztráty způsobené neúčastí mladých 
lidí na trhu práce odhadovány na 153 miliard EUR, což odpovídá 1,2 % HDP EU1; 
vzhledem k tomu, že to představuje závažnou sociální a ekonomickou zátěž;

D. vzhledem k tomu, že mladí lidé bývají během hospodářských krizí zvlášť znevýhodněni, 
více než většina skupin; vzhledem k tomu, že u mnohých mladých lidí lze očekávat změnu 
aktuální nezaměstnanosti v nezaměstnanost dlouhodobou, což s sebou nese riziko 
sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že to má alarmující důsledky jednak pro 
jednotlivé mladé lidi, neboť se tak snižuje jejich sebevědomí, jejich ambice zůstávají 
nenaplněny a odsouvá se zahájení samostatného dospělého života a založení rodiny, 
jednak v návaznosti na to i pro společnost, protože to nepříznivě dopadá na sociální, 
hospodářskou i demografickou situaci v Evropě;

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti s Lisabonskou strategií na období 2000–2010 se EU 
zavázala zvýšit úroveň vzdělání, snížit do roku 2020 míru předčasného ukončování školní 
docházky na méně než 10 % a zvýšit podíl absolventů dokončeného terciárního či 
ekvivalentního vzdělávání na alespoň 40 %;

F. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky, které jsou hnací sílou hospodářského růstu a 
tvorby pracovních míst a plnění cílů strategie Evropa 2020, v důsledku hospodářské krize 
zrušily přes 3,5 milionu pracovních míst, přičemž rušení pracovišť mělo dopad na všechny 
zaměstnance, mladé lidi nevyjímaje;

                                               
1 Eurofound (2012), „NEET – mladí lidé, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě: 
charakteristiky, náklady a politické reakce v Evropě“ (NEETs – Young people not in employment, education or 
training: Characteristics, costs and policy responses in Europe“). Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk.
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G. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, která začala v roce 2008, nepříznivě ovlivnila jak 
poptávku, tak nabídku na trhu práce, čímž se dramaticky zvýšila nejistota pracovních 
vyhlídek a pro všechny nezaměstnané se stalo zásadním být lépe informován o 
možnostech zaměstnání;

1. zdůrazňuje, že politická opatření přijatá členskými státy je třeba diverzifikovat a měla by 
řešit všechny potenciální překážky bránící mladým lidem na cestě k udržitelnému 
zaměstnání, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost zranitelným skupinám, u nichž je 
pravděpodobnější, že budou trpět vícenásobným znevýhodněním;

2. zdůrazňuje, že pro úspěšnou a celistvou realizaci celé škály opatření na podporu 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých lidí má zásadní význam zapojení všech 
relevantních zúčastněných stran, včetně poskytovatelů odborné přípravy a vzdělávání, 
jednotlivých zaměstnavatelů, veřejných i soukromých služeb zaměstnanosti, sociálních 
partnerů, organizací působících ve třetím sektoru a zdravotnických a jiných orgánů; 
zdůrazňuje, že opatření musí být pružná, aby dokázala naplňovat neustále se vyvíjející 
potřeby trhu práce;

3. uznává, že situace je zvlášť obtížná v určitých regionech, kde míra nezaměstnanosti mezi 
mladými lidmi přesahuje 25 %; vítá skutečnost, že podpora poskytovaná EU na 
zaměstnanost mladých lidí bude dále navýšena prostřednictvím navrhované Iniciativy na 
podporu nezaměstnanosti mladých lidí s rozpočtem v hodnotě 6 miliard EUR na sedmileté 
období v letech 2014–2020;

4. vítá rozhodnutí Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 
(EPSCO) ze dne 28. února 2013 dohodnout se na doporučení Rady ohledně provádění 
záruky pro mladé lidi; doporučuje rozšířit způsobilost na absolventy vysokých škol mladší 
30 let; zdůrazňuje, že úspěšnost tohoto opatření bude do velké míry záviset na dalších 
faktorech, jako je například infrastruktura a kapacita veřejných a posílených soukromých 
služeb zaměstnanosti, dostupnost míst pro studenty, poskytování odborné a učňovské 
přípravy a přenositelnost a uplatňování osvědčených postupů z ostatních členských států; 
zdůrazňuje, že záruku pro mladé lidi je nutné začlenit do širšího rámce aktivních politik 
v oblasti trhu práce a současně zajistit standardy vysoké kvality;

5. vybízí členské státy, aby významně navýšily svou podporu podnikům, družstvům a 
organizacím působícím ve třetím sektoru, které si přejí podílet se na systémech záruk pro 
mladé lidi v úzké spolupráci s veřejnými a soukromými službami zaměstnanosti, a to i 
prostřednictvím daňových pobídek, dotací na fixní náklady na zaměstnance a možnosti 
přístupu k financování odborné přípravy na místě, jež podpoří podniky v poskytování 
vysoce kvalitních nabídek zaměstnání a odborné přípravy a bude představovat efektivní a 
cílenou investici do potenciálu mladých lidí;

6. vyzývá členské státy, aby vypracovaly konkrétní informační strategie zacílené na NEET, 
které by měly pomocí strategií usnadňujících přechod od vzdělávání k zaměstnání 
kombinovat účinné formy intervence zaměřené na řešení předčasného ukončování školní 
docházky a opětovnou integraci těch, kdo školní docházku předčasně ukončili, a zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí, spolu s odstraněním veškerých praktických a logistických 
překážek, jimž čelí mladí lidé s komplexnějšími potřebami;
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7. podporuje zřízení programu Erasmus pro všechny a vytvoření samostatné kapitoly a 
zvlášť vyčleněných rozpočtových prostředků pro mladé lidi spolu se zvýšenou podporou 
pro ty, kdo jsou činní v práci s mladými lidmi, nikoli však v institucionalizované podobě;
je toho názoru, že získávání četnějších a různorodějších dovedností, mimo jiné i studiem 
v zahraničí, podpoří zapojení mladých lidí do společnosti a zlepší jejich vyhlídky na trhu 
práce;

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly samostatnou výdělečnou činnost mladých lidí tím, 
že budou vytvářet nástroje a zvýhodněné podmínky pro zakládání jejich vlastních 
podniků, například omezí byrokracii a zavedou příznivé daňové politiky;

9. v souvislosti s podporou samostatné výdělečné činnosti mladých lidí vítá navrhovaného 
nástupce nástroje mikrofinancování Progress, který je součástí programu pro sociální 
změny a inovace na období 2014–2020 a jehož účelem je lépe uspokojit poptávku, a to i 
mezi mladými lidmi;

10. vyzývá k zaujetí ambiciózního a uceleného přístupu, zaměřeného integrovaným způsobem 
na iniciativy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti a samostatné 
výdělečné činnosti pro veškeré mladé lidi na všech nejrůznějších úrovních;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily vysoce kvalitní rámce pro stáže, opírající se o finanční 
podporu a povinné kontroly a o společný standard kvality pro stáže a pracovní pobyty; 
zdůrazňuje, že aktivní propagace a zvyšování informovanosti o podobných programech 
jsou mezi podnikateli zapotřebí;

12. klade důraz na to, že aliance pro učňovskou přípravu by měla rovněž podporovat kampaně 
na evropské i vnitrostátní úrovni, jejichž účelem je změna vnímání odborného vzdělávání, 
a pořádat pravidelná diskusní fóra o sledování evropské strategie v oblasti učňovské 
přípravy se všemi příslušnými evropskými i vnitrostátními zainteresovanými stranami; 
zdůrazňuje, že by také měly být poskytnuty pobídky s cílem usnadnit financování 
přeshraničních činností v oblasti odborné přípravy, které společnostem a organizacím 
sociálních partnerů umožní podílet se na zřizování systémů duálního vzdělávání;

13. vybízí členské státy, aby usilovaly o další pokrok ve vzájemném uznávání kvalifikací a 
dovedností, posílily koordinaci vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení, zejména 
důchodových systémů, a nadále významně investovaly do jazykového vzdělávání, a 
podporovaly tak mobilitu mladých pracovníků;

14. zdůrazňuje, že je zapotřebí reformovat síť EURES s cílem aktivně propojovat ty, kdo 
hledají zaměstnání nebo jej chtějí změnit, s existujícími nabídkami volných pracovních 
míst, a v případě potřeby reformovat veřejné služby zaměstnanosti, aby dokázaly lépe cílit 
své aktivity a přístupy na mladé lidi; zdůrazňuje, že větší informovanost o síti EURES je 
nutná kvůli zvýšení její viditelnosti a dostupnosti jakožto systému kariérního poradenství, 
který studentům pomáhá uvědomit si vlastní ambice a schopnosti a dozvědět se o 
existujících pracovních příležitostech;

15. vyzývá členské státy, aby náležitým způsobem uznávaly a potvrzovaly neformální 
vzdělávání a získané dovednosti coby formu, jak zhodnotit dovednosti získané na trhu 
práce;
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16. zdůrazňuje, že je třeba řešit problém „plýtvání mozky“, neboť jsou-li vysoce kvalifikovaní 
a schopní mladí lidé nuceni pracovat hluboko pod svými možnostmi, vede to 
k nevyužívání jejich skutečných dovedností a kvalifikací a současně to na ně má 
nepříznivý sociální a psychologický dopad;

17. vyzývá členské státy, aby vypracovaly personalizované kariérní poradenství a vedení, 
které by začínalo už na střední škole a jehož cílem by bylo umožnit mladým lidem 
informovaně se rozhodovat o svém vyšším vzdělávání, a aby současně zřídily 
mechanismy pro sledování nabízených příležitostí a posuzování míry úspěšnosti 
následného přechodu těchto mladých lidí do zaměstnání;

18. zdůrazňuje, že veškeré finanční zdroje investované do aktivního boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí by měly být vynakládány účelně; vyzývá členské státy, aby 
zavedly systém sledování a hodnocení provedených opatření v oblasti zaměstnanosti spolu 
se systémem ověřování účelnosti těchto opatření, s cílem postupně směřovat k politikám 
založeným na důkazech, které lze sdílet na úrovni EU;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Situace mladých lidí na trhu práce je v současnosti obecně velmi špatná. Míra 
nezaměstnanosti všech lidí v produktivním věku se pohybuje kolem 11 %, zatímco u mladých 
lidí je dvojnásobná a dosahuje 23 %. V současnosti je v celé Evropské unii bez práce 
5,5 milionu osob do 25 let. Mezi jednotlivými členskými zeměmi však existují propastné 
rozdíly – v Německu či Rakousku počet nezaměstnaných mladých lidí nepřekračuje 9 %, 
avšak v krizí zasaženém Řecku a Španělsku již přesáhl 55 %. Hospodářská krize, která měla a 
ve větší či menší míře stále má dopad na státy EU, způsobila, že nejenom že nevznikají nová 
pracovní místa, ale že zaměstnavatelé ve snaze ušetřit stávající pracovní místa ruší. Nejčastěji 
a v největším počtu jsou propouštěni lidé zaměstnaní na dobu určitou a ti, kdo práci 
nevykonávají na základě pracovní smlouvy, tedy typicky mladí lidé, kteří na trh práce právě 
vstupují či na něj vstoupili teprve nedávno. Z celoevropských statistik vyplývá, že mladí lidé 
představují 40 % pracovníků zaměstnaných na dobu určitou, avšak z celkového počtu 
zaměstnanců je to pouze 13 %. K tomu je třeba přičíst problém s nedostatkem zkušeností a 
kvalifikací, které by odpovídaly požadavkům trhu práce. To vše nevytváří pro mladého 
člověka právě vstupujícího do dospělosti právě příznivé vyhlídky. Nedostatek práce a žádné 
náznaky dohledných změn ve špatných vyhlídkách mladých lidí se odrážejí ve zhoršující se 
demografické situaci Evropy. Kvůli tomu, že jejich pracovní budoucnost je tak nejistá, 
odkládají mladí lidé rozhodnutí založit rodinu a mít děti na neurčito.

Opatření v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých lidí proto musí být koordinována 
s kroky za účelem celkového hospodářského oživení a s reformami politiky zaměstnanosti. 
Jsou zapotřebí iniciativy na podporu podnikání a zachování co největšího počtu pracovních 
míst, a současně je třeba přijmout opatření s cílem motivovat podnikatele, aby vytvářeli místa 
nová. Skutečné zlepšení situace mladých lidí do značné míry závisí na podpoře ze strany státu 
a posílené spolupráci mezi službami zaměstnanosti, službami kariérního poradenství, 
institucemi poskytujícími odbornou přípravu a službami podpory pro mladé lidi, a to za 
aktivní účasti sociálních partnerů a zástupců mladých lidí a mládežnických organizací. 

Přijetí záruky pro mladé lidi Radou pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele (EPSCO) představuje důležitý politický impulz. Cílem této iniciativy je zajistit 
mladým lidem do 25 let zaměstnání, další vzdělávání, stáž nebo odbornou přípravu. 
S ohledem na jasné statistické důkazy zdůrazňující strukturu nezaměstnanosti mezi mladými 
lidmi by měla být věková hranice příjemců této podpory zvýšena na 30 let. Peníze poskytnuté 
na tento účel ze zvlášť vyčleněných rozpočtových prostředků a z evropského sociálního fondu 
budou pro členské státy v těchto obtížných časech znamenat skutečnou pomoc. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat důležitým prvkům, které zajistí úspěšnost iniciativ, jako je 
například vhodná operační struktura, účelnost veřejných i soukromých služeb zaměstnanosti a 
poskytování vysoce kvalitní odborné přípravy a stáží.

Všechny tyto činnosti musí být propojeny se zvýšenou podporou podniků a organizací 
působících ve třetím sektoru, které se na systému záruk pro mladé lidi v úzké spolupráci 
s veřejnými službami zaměstnanosti chtějí podílet, a to prostřednictvím daňových pobídek, 
dotací na fixní náklady na zaměstnance a možnosti přístupu k financování pro společnosti 
poskytující vysoce kvalitní odbornou přípravu. Je důležité, že členské státy se nemusí 



PR\931503CS.doc 9/10 PE508.047v01-00

CS

omezovat na řešení uvedená v návrhu Komise, ale mohou rovněž uplatnit nástroje, jejichž 
účinnost se osvědčila v jiných členských zemích a které umožňují lépe se přizpůsobit 
zvláštním charakteristikám jednotlivých trhů práce.

V diskusích o situaci mladých lidí nelze přehlížet tzv. NEET, tedy ty, kdo nejsou 
v zaměstnání, ve vzdělávání ani v profesní přípravě. Procentuální podíl takovýchto osob 
v posledních letech vzrostl a nyní překračuje 15 %. Tomuto jevu by měla být věnována bližší 
pozornost, tím spíše proto, že ti, kdo opustí vzdělávání bez nejzákladnější kvalifikace, jsou 
odsouzeni k sociálnímu vyloučení. Členské státy by měly vypracovat konkrétnější přístup 
zaměřený na skupinu NEET, který bude kombinovat účinnou intervenci sestávající z řešení 
předčasného ukončování školní docházky a opětovného začleňování těch, kdo školní 
docházku předčasně ukončili, spolu s opatřeními usnadňujícími přechod ze školy do 
zaměstnání a zvyšujícími zaměstnatelnost mladých lidí a odstraněním praktických a 
logistických překážek, jimž čelí mladí lidé s komplexnějšími potřebami.

Jednou z nejvýznamnějších příčin vysoké nezaměstnanosti mladých lidí je nepochybně kromě 
nedostatku pracovních zkušeností nesplňování požadavků trhu práce. Z tohoto důvodu je 
třeba modernizovat vzdělávání a proměnit vzdělávací politiku v základní nástroj pro investice 
do budoucnosti mladých lidí a zlepšení jejich situace na trhu práce tím, že se vzdělávací 
programy přizpůsobí současným i budoucím potřebám trhu práce. K dosažení tohoto cíle 
napomůže systém individuálního kariérního poradenství. Ten by měl být kvůli zajištění 
pozdější zaměstnatelnosti dostupný společně se systémem monitorování budoucích nabídek 
pracovních míst již na střední škole, aby se mladí lidé mohli informovaněji a svědomitěji 
rozhodovat o směřování svého dalšího vzdělávání. 

Jedním z důležitých prvků opatření s cílem začlenit mladé lidi do trhu práce je podpora 
samostatné výdělečné činnosti. Veškeré činnosti zaměřené na rozvoj podnikatelských, 
nezávislých iniciativ a individuálního talentu by měly pokračovat a být podporovány. Mladí 
lidé by měli vědět, jak si založit vlastní podnikání a kde mohou nalézt pomoc 
s administrativní stránkou. K tomu by je měl motivovat systém výhod a zvýhodněných 
podmínek, například v podobě osvobození od daně či daňových úlev. Proto je zásadní, aby 
myšlenka podpory samostatné výdělečné činnosti a poskytování pomoci při získávání 
prostředků na založení podniku pokračovala i v programu pro změny a inovace na období 
2014–2020.

Dalším způsobem, jak bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí, je mobilita pracovní síly. 
V EU existuje přes jeden milion registrovaných nabídek pracovních míst. Tato místa však 
zůstávají neobsazena, protože v oblastech, kde jsou dostupná, o ně lidé nemají zájem. Žít 
jinde než ve vlastní zemi je nepopulární. V jiné zemi než ve své zemi původu žijí pouze 2 % 
občanů Unie. Avšak vzhledem k tomu, že mladí lidé projevují větší tendenci a ochotu 
stěhovat se za zaměstnáním, mělo by se jim to usnadnit.  Zásadními součástmi podpory 
mobility pracovní síly jsou další pokrok ve vzájemném uznávání kvalifikací a dovedností, 
koordinace vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení, zejména důchodových systémů, a 
významné investice do jazykového vzdělávání. Dalším prvkem je pokračující reforma sítě 
EURES, díky níž mají mladí lidé přístup k informacím a mohou aktivně hledat pracovní 
místa. Tuto síť je třeba dále podporovat, zvýšit tak její viditelnost a dostupnost a současně 
zlepšit systém kariérního poradenství.
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Za zdůraznění stojí rovněž vytvoření samostatné kapitoly a vyčlenění samostatné rozpočtové 
položky pro mládež v rámci programu Erasmus pro všechny, společně s podporou skupin 
mladých lidí, které jsou činné v práci s mládeží, nikoli však v institucionalizované podobě. 
Získání celé škály dovedností, a to i neformálním způsobem, podpoří zapojení mladých lidí 
do společnosti a zlepší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Nesmírně důležité je zajistit mladým lidem vysoce kvalitní stáže, poskytovat odpovídající 
finanční podporu jejich organizátorům a zavést systém povinných kontrol, který zaručí, že 
stáže a jejich účelnost budou udržovány na náležité úrovni. Zapotřebí je další důrazná 
podpora stáží u zaměstnavatelů, kteří by měli k tomuto systému přistupovat jako k příležitosti, 
jak připravit člověka na konkrétní práci, a tudíž šanci zaměstnat a udržet si vyškoleného, 
dobře kvalifikovaného pracovníka. Podporu si zaslouží rovněž další rozvíjení odborného 
vzdělávání. Na evropské i vnitrostátní úrovni by měly být organizovány kampaně propagující 
odborné vzdělávání a měla by být sledována evropská strategie v oblasti učňovské přípravy. 

Je také velice důležité, aby členské státy uznávaly a potvrzovaly neformální vzdělávání, tj. 
dovednosti získané mimo formální vzdělávací systém. Tyto dovednosti mohou pozitivně 
přispět k osobnímu rozvoji mladého člověka, posílit jeho aktivní občanství, prohloubit 
sociální začlenění a zvýšit zaměstnatelnost.

Rovněž je třeba řešit problém „plýtvání mozky“, tzn. situace, kdy jsou vysoce kvalifikovaní a 
schopní mladí lidé nuceni pracovat hluboko pod svými možnostmi, což na ně má nepříznivý 
sociální a psychologický dopad. 

Závěrem je nutno říci, že veškeré kroky podniknuté členskými státy musí být analyzovány 
z hlediska své účelnosti, všechny mechanismy by měly být v průběhu svého vývoje 
monitorovány a vynaložené prostředky náležitě vyúčtovávány. Velice obtížná situace, jíž 
mladí lidé čelí, vyžaduje rozhodný zásah a investice odpovídajících finančních prostředků, 
avšak za stávající hospodářské situace, v níž se Evropa nalézá a kdy převažuje politika 
finanční konsolidace, musí být tyto zdroje náležitě zacílené a přinášet viditelné zlepšení 
situace.


