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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská
(2013/2045(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2010 o podpore prístupu mládeže na trh práce, 
posilnení postavenia stážistov, stáží a odbornej prípravy1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Iniciatíva Príležitosti pre mladých 
(COM (2011)0933), na uznesenie Parlamentu z 24. mája 2012 o iniciatíve Príležitosti pre 
mladých a na jeho otázku na ústne zodpovedanie Komisii týkajúcu sa iniciatívy 
Príležitosti pre mladých2 (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o implementácii iniciatívy Príležitosti pre mladých 
(COM(2012)0727),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Mládež v pohybe (COM(2010)0478),

– so zreteľom na závery Rady o podpore zamestnanosti mládeže v záujme dosiahnutia 
cieľov stratégie Európa 2020, ktoré boli prijaté 17. júna 2011 v Luxembursku,

– so zreteľom na závery Európskej rady o iniciatíve o podpore zamestnanosti mladých ľudí 
zo 7. februára 2013,

– so zreteľom na návrh Komisie z 5. decembra 2012 s názvom Vytváranie rámca kvality pre 
stáže – Druhá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi na európskej úrovni podľa článku 
154 ZFEÚ (COM(2012)0728),

– so zreteľom na návrh Komisie z 5. decembra 2012 na odporúčanie Rady o zavedení 
systému záruk pre mladých (COM(2012)0729),

– so zreteľom na správu nadácie Eurofound z 13. júna 2012 s názvom Záruky pre mladých: 
skúsenosti z Fínska a Švédska,

– so zreteľom na svoje uznesenie z januára 2013 o záruke pre mladých3,

– so zreteľom na politickú dohodu, ktorú uzavrela Rada  28. februára 2013 ohľadom 
odporúčania Rady o zavedení záruky pre mladých, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a 
posilňovanie postavenia  – obnovená otvorená metóda koordinácie na riešenie výziev a 
príležitostí v oblasti mládeže (COM(2009)0200),

– so zreteľom na návrh na zmenu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012.
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0007.
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o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia (ES) č. 1081/2006, ktorý predložila 
Komisia (COM(2011)0607),

– so zreteľom na vyhlásenie členov Európskej rady z 30. januára 2012 s názvom Na ceste 
ku konsolidácii podporujúcej rast a rastu priaznivému pre zamestnanosť,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7–0000/2013),

A. keďže v januári 2013 bolo bez práce 23 % aktívnych mladých ľudí, pričom miera 
nezamestnanosti sa pohybuje od najviac 15 % v Rakúsku, Dánsku, Nemecku a Holandsku 
po vyše 55%  v Grécku a Španielsku, z čoho sú zjavné geografické rozdiely;

B. keďže v roku 2011 7,5 milióna mladých ľudí v veku 15 – 24 rokov a 6,5 milióna osôb vo 
veku 25 – 29 rokov nebolo zapojených do vzdelávacieho, pracovného alebo školiaceho 
procesu (NEET), medzi nimi príslušníci zraniteľných skupín, akými sú mladí ľudia so 
zdravotnými problémami alebo zdravotným postihnutím a matky samoživiteľky, pričom 
tento vývoj so sebou priniesol vážne sociálne dôsledky, ako slabé alebo neisté vyhliadky 
na budúce zamestnanie či dokonca duševné alebo telesné poruchy; keďže je 
pravdepodobné, že tieto problémy sa budú v blízkej budúcnosti prehlbovať;

C. keďže hospodárske straty v roku 2011 v dôsledku neúčasti mladých ľudí na trhu práce sa 
odhadovali na 153 miliárd EUR, čo zodpovedá 1,2 %  HDP1; keďže toto je vážnym 
sociálnou a hospodárskou záťažou;

D. keďže mladí ľudia sú počas hospodárskej osobitne znevýhodnení, viac než väčšina 
skupín; keďže mnohí mladí ľudia môžu očakávať, že súčasný stav nezamestnanosti sa 
zmení na dlhodobý stav, čo prináša riziko sociálneho vylúčenia; keďže toto má 
znepokojujúce dôsledky pre jednotlivých mladých ľudí, pretože sa im v dôsledku toho 
znižuje sebavedomie, nespĺňajú sa ich ambície a odkladá sa predpoklad, že budú viesť 
samostatný život dospelého človeka, okrem iného že si založia rodinu, a následne aj pre 
spoločnosť, pretože negatívne vplýva na sociálnu, hospodársku a demografickú situáciu 
v Európe;

E. keďže v súvislosti s Lisabonskou stratégiou (2000 – 2010) sa EÚ zaviazala zlepšiť úrovne 
vzdelania, znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod hranicu 10 % do 
roku 2020 a zvýšiť mieru ukončenia vysokoškolského vzdelania alebo rovnocenného 
vzdelania najmenej na 40 %;

F. keďže MSP, ktoré sú hnacou silou hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest, ako aj 
dosahovania cieľov stratégie Európa 2020, zatvorili v dôsledku hospodárskej krízy 3,5 
milióna pracovných miest, pričom rušenie pracovísk sa týkalo všetkých pracovníkov, 
mladých ľudí nevynímajúc;

                                               
1 Eurofound (2012), NEETs – Mladí ľudia mimo pracovného, vzdelávacieho a školiaceho procesu:  
charakteristiky, náklady a politické reakcie v Európe. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 
Luxembourg.
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G. keďže hospodárska kríza, ktorá začala v roku 2008 mala negatívny vplyv na dopyt 
i ponuku na trhu práce, čím sa dramaticky posilnila neistota týkajúca sa vyhliadok na 
zamestnanie a vytvorila sa nevyhnutnosť lepšej informovanosti všetkých nezamestnaných 
osôb o vyhliadkach zamestnania;

1. zdôrazňuje, že politické opatrenia, ktoré vykonávajú členské štáty, je potrebné 
diverzifikovať a zamerať ich na riešenie všetkých možných prekážok, ktoré bránia 
mladým ľuďom na ceste k udržateľnému zamestnaniu, s osobitným zreteľom na 
zraniteľné skupiny, ktoré majú najväčšiu pravdepodobnosť toho, že budú viacnásobne 
znevýhodnení;

2. zdôrazňuje, že pre úspešné vykonávanie rôznych opatrení na podporu zamestnanosti 
a zamestnateľnosti mladých ľudí integrovaným spôsobom je nevyhnutné zapojiť všetky 
náležité zainteresované strany vrátane poskytovateľov vzdelania, jednotlivých 
zamestnávateľov, verejných a súkromných služieb zamestnanosti, sociálnych partnerov, 
organizácií tretieho sektora a zdravotníckych a iných orgánov; zdôrazňuje, že opatrenia 
musia byť pružné, aby reagovali na neustále sa meniace potreby na trhu práce;

3. uznáva mimoriadne ťažkú situáciu v istých regiónoch, v ktorých miera nezamestnanosti 
mladých ľudí presahuje 25 %; víta skutočnosť, že podpora zamestnanosti mladých ľudí zo 
strany EÚ sa ďalej zvýši prostredníctvom navrhovanej iniciatívy EÚ na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, s rozpočtom 6 miliárd EUR na sedemročné obdobie 2014 –
2020;

4. víta rozhodnutie Rady EPSCO z 28. februára 2013 dohodnúť sa na odporúčaní Rady 
o vykonávaní záruky pre mladých; odporúča rozšíriť spôsobilosť na absolventov 
vysokých škôl vo veku do 30 rokov; zdôrazňuje, že úspech tohto opatrenia bude vo veľkej 
miere závisieť od iných faktorov, napr. od infraštruktúry a kapacity verejných 
a posilnených súkromných služieb zamestnanosti, dostupnosti miest pre študentov, 
poskytovania odbornej a učňovskej prípravy, ako aj od prenosnosti a uplatňovania 
úspešných skúseností z iných členských štátov; zdôrazňuje, že záruka pre mladých musí 
byť začlenená do širšieho rámca aktívnych politík trhu práce a zároveň sa musia zaručiť 
štandardy vysokej kvality;

5. nabáda členské štáty, aby posilnili svoju podporu podnikom, družstvám a organizáciám 
tretieho sektora, ktoré si želajú zúčastniť sa na systémoch záruk pre mladých v úzkej 
spolupráci s verejnými a súkromnými službami zamestnanosti, a to i prostredníctvom 
daňových stimulov, dotácií na náklady na trvalé zamestnanie, a aby zvýšili možnosť 
prístupu k financovaniu odbornej prípravy na mieste, ktorá podporí podniky 
v poskytovaní vysoko kvalitných ponúk zamestnania a odbornej prípravy a bude účinnou 
a cielenou investíciou do potenciálu mladých ľudí;

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali ďalšie osobitné podporné stratégie zamerané na 
NEET, ktoré by mali spájať účinné formy intervencie zamerané na riešenie predčasného 
ukončovania školskej dochádzky a opätovného začleňovania osôb s predčasne ukončenou 
školskou dochádzkou do vzdelávacieho procesu s pomocou stratégií, ktoré budú 
uľahčovať hladký prechod zo vzdelávacieho do pracovného procesu, so zvýšením 
zamestnateľnosti mladých ľudí spolu s odstránením praktických a logistických prekážok, 
ktorým čelia mladí ľudia s komplexnejšími potrebami; 
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7. podporuje zriadenie programu Erazmus pre všetkých a vytvorenie samostatnej kapitoly 
pre mladých ľudí, ako aj oddelené rozpočtové prostriedky spolu s zvýšenou podporou 
tým, ktorí sa angažujú v práci s mladými ľuďmi, ale nie inštitucionalizovaným spôsobom; 
zastáva názor, že nadobúdanie väčšieho počtu a rôznorodejších zručností, a to 
i prostredníctvom štúdia v zahraničí, pomôže zvýšiť účasť mladých ľudí v spoločnosti 
a zlepšiť ich vyhliadky na trhu práce;

8. vyzýva členské štáty, aby podporovali samostatnú zárobkovú činnosť mladých ľudí tým, 
že pre nich vytvoria zariadenia a preferenčné podmienky pri zakladaní ich podnikov, napr. 
prostredníctvom obmedzenia byrokracie a zavedením priaznivých daňových politík;

9. v súvislosti s podporou samostatnej zárobkovej činnosti mladých ľudí bol navrhovaný 
nadväzný nástroj na Európsky nástroj financovania Progress začlenený do programu pre 
sociálnu zmenu a inováciu na obdobie 2014 – 2020 s cieľom lepšie uspokojiť dopyt, a to 
i medzi mladými ľuďmi;

10. žiada, aby sa vo vzťahu k všetkým mladým ľuďom na rozličných úrovniach integrovaným 
spôsobom zaujal ambiciózny celostný prístup, ktorý sa zameria na iniciatívy v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy, zamestnanosti a samostatnej zárobkovej činnosti;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vysokokvalitné rámce pre stáže, opierajúce sa 
o finančnú podporu a povinné monitorovanie, ako aj spoločné normy kvality pre stáže 
a pracovné pobyty;  zdôrazňuje, že v kruhoch mladých podnikateľov je potrebné tieto 
programy aktívne propagovať a zvyšovať informovanosť o nich;

12. zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne kampane zamerané na zmenu vnímania odborného 
vzdelávania by malo podporovať aj Európske združenie učňovskej prípravy, ktoré by 
malo usporiadať pravidelné fórum pre diskusie o monitorovaní európskej stratégie 
v oblasti učňovskej prípravy so všetkými európskymi a vnútroštátnymi zainteresovanými 
stranami; zdôrazňuje, že by sa mali poskytnúť podnety s cieľom uľahčiť financovanie 
cezhraničných činností odbornej prípravy, ktoré umožní podnikom a organizáciám 
sociálnych partnerov zapojiť sa do tvorby duálnych vzdelávacích systémov;

13. povzbudzuje členské štáty, aby podporili mobilitu mladých pracovníkov prostredníctvom 
ďalšieho pokroku smerom k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií a zručností a posilnili 
koordináciu vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide 
o dôchodkové systémy, ako aj prostredníctvom podstatných investícií do jazykového 
vzdelávania;

14. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť reformy v portáli EURES s cieľom iniciatívne prepojiť 
osoby hľadajúce alebo meniace zamestnanie s existujúcimi pracovnými ponukami 
a v prípade potreby reformovať služby zamestnanosti, aby lepšie zameriavali svoje 
činnosti a prístupy na mladých ľudí; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť informovanosť 
o portáli EURES, aby sa posilnila jeho viditeľnosť a dostupnosť, ako systém kariérneho 
poradenstva, ktorý podporuje študentov zoznamovaní sa so svojimi ašpiráciami 
a schopnosťami, ako aj existujúcimi pracovnými príležitosťami; 

15. vyzýva členské štáty, aby náležite uznali a potvrdili neformálne vzdelávanie 
a nadobudnuté zručnosti ako formu zhodnotenia požadovaných kvalifikácií na trhu práce;
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16. zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa problémom tzv. mrhania mozgami, pretože ak 
vysoko kvalifikovaní a schopní mladí ľudia pracujú na miestach, ktoré zďaleka 
nevyužívajú ich potenciál, nevyužívajú sa ich zručnosti a kvalifikácia, čo má zároveň na 
nich negatívny vplyv aj zo spoločenského a psychologického hľadiska;

17. vyzýva členské štáty, aby vybudovali personalizované kariérne poradenstvo 
a usmerňovanie už od stredoškolského stupňa s cieľom umožniť mladým ľuďom robiť 
uvedomelé rozhodnutia o svojom ďalšom vzdelávaní a zároveň aby zaviedli mechanizmy, 
ktoré dokážu monitorovať ponúkané príležitosti a zhodnotiť úspešnosť prechodu týchto 
mladých ľudí do pracovného procesu;

18. prízvukuje, že všetky finančné prostriedky investované do aktívneho boja proti 
nezamestnanosti mladých ľudí by sa mali čerpať efektívne; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli systém monitorovania a hodnotenia vykonávaných opatrení v oblasti 
zamestnanosti, ako aj systém overovania účinnosti týchto opatrení s cieľom zvýšiť úsilie 
o politiky opierajúce sa o dôkazy, ktoré možno využívať na úrovni EÚ;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mladí ľudia v súčasnosti čelia zložitej situácii na trhu práce.  Miera nezamestnanosti všetkých 
ľudí v produktívnom veku je približne 11 %, pričom v prípade mladých ľudí je to dvakrát 
toľko (23%).  V súčasnosti je v celej Európskej únii nezamestnaných vyše 5,5 milióna ľudí vo 
veku menej než 25 rokov. Medzi jednotlivými krajinami sú však obrovské rozdiely: kým 
nezamestnanosť mladých ľudí v Nemecku a Rakúsku je menej než 9 %, v kríze sa 
zmietajúcom Grécku a Španielsku toto číslo presahuje 55%. Hospodárska kríza, ktorá mala 
a vo vyššej či nižšej miere stále má dosah na krajiny EÚ, spôsobila, že nielen že nie sú žiadne 
nové pracovné miesta, ale zamestnávatelia v snahe ušetriť rušia existujúce pracovné miesta. 
Najčastejšie a najmasovejšie sú prepúšťaní práve ľudia s pracovnou zmluvou na dobu určitú 
a tí, ktorých zamestnanie sa neopiera o žiadnu pracovnú zmluvu, t. j. typicky mladí ľudia, 
ktorí práve vstupujú alebo nedávno vstúpili na trh práce. Štatistiky týkajúce sa Európy ako 
celku dokazujú, že mladí ľudia predstavujú 40 % pracovníkov so zmluvami na dobu určitú, 
ale k celkovej miere zamestnanosti prispievajú len 13 %. Okrem toho sú tu problémy 
s nedostatočnou praxou a kvalifikáciami, ktoré nezodpovedajú požiadavkám trhu práce. 
Celkovo to pre mladého človeka, ktorý prekročil bránu dospelosti, nie sú vôbec optimistické 
vyhliadky. Nedostatok práce a žiadne náznaky dohľadných zmien v slabých vyhliadkach 
mladých ľudí sa premieta aj do zhoršujúcej sa demografickej situácie v Európe. Mladí ľudia 
odkladajú všetky rozhodnutia týkajúce sa založenia rodiny a detí na neurčito, pretože ich 
pracovná budúcnosť je taká neistá.

Preto musia byť opatrenia na potlačenie nezamestnanosti skoordinované s opatreniami na 
povzbudenie všeobecného oživenia hospodárstva a politiky reformy v oblasti politiky 
zamestnanosti. Sú potrebné iniciatívy na presadzovanie podnikateľského ducha a na 
zachovanie čo najvyššieho množstva pracovných miest, pričom by sa mali prijať aj opatrenia, 
ktoré budú podnikateľov povzbudzovať k vytváraniu nových pracovných miest. Skutočné 
zlepšenie situácie mladých ľudí vo veľkej miere závisí od štátnej podpory a lepšej spolupráce 
medzi službami zamestnanosti, službami kariérneho poradenstva , inštitúciami odbornej 
prípravy a službami na podporu mladých ľudí vrátane aktívnej účasti sociálnych partnerov 
a zástupcov mladých ľudí a mládežníckych organizácií. 

To, že Rada EPSCO prijala záruku pre mladých, predstavuje dôležitý politický impulz. 
Cieľom iniciatívy je zabezpečiť mladým ľuďom vo veku do 25 rokov zamestnanie, nepretržité 
vzdelávanie, učňovskú prípravu alebo odbornú prípravu. Vzhľadom na jasné štatistické 
dôkazy dokresľujúce štruktúru nezamestnanosti mladých ľudí by sa veková hranica tejto 
podpory mala zvýšiť na 30 rokov. Prostriedky vyčlenené na tento účel zo samostatných 
rozpočtových prostriedkov a z Európskeho sociálneho fondu poskytnú v týchto ťažkých 
časoch členským štátom skutočnú podporu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj 
dôležitým prvkom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby bola iniciatíva úspešná, ako 
napr. mať vhodnú prevádzkovú štruktúru, účinnosť verejných a súkromných služieb 
zamestnanosti a poskytovanie vysokokvalitnej odbornej a učňovskej prípravy.

Všetky tieto činnosti musia byť spojené s vyššou podporou podnikom a organizáciám tretieho 
sektora, ktorési želajú zúčastniť sa na systéme záruk pre mladých, v úzkej spolupráci 
s verejnými službami zamestnanosti prostredníctvom daňových stimulov, dotácií na náklady 
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na stále pracovné miesta a možnosti prístupu k financovaniu na podporu podnikov 
poskytujúcich vysokokvalitnú odbornú prípravu. Je dôležité, aby členské štáty neboli 
obmedzené na riešenia načrtnuté v návrhu Komisie, ale aby tiež mohli použiť nástroje, 
ktorých účinnosť bola odskúšaná v iných členských štátoch a ktoré umožnia lepšiu adaptáciu 
na osobitné vlastnosti jednotlivých trhov práce.

V diskusii o situácii mladých ľudí sa nesmie zanedbať tzv. NEET (ľudia nezačlenení do 
vzdelávacieho, pracovného či školiaceho procesu). Percento takýchto osôb v Európe 
v uplynulých rokov stúpol a momentálne dosahuje vyše 15 %. Tento jav by sa mal 
pozornejšie preskúmať, najmä preto, lebo tí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku bez 
dokonca základných kvalifikácií, sa sami odsudzujú na sociálne vylúčenie. Členské štáty by 
mali zaujať k osobám NEET osobitnejší prístup, ktorý bude spočívať v riešení predčasného 
ukončovania školskej dochádzky a opätovnej integrácie osôb s predčasne ukončenou školskou 
dochádzkou spolu s opatreniami, ktoré uľahčia prechod zo vzdelávacieho do pracovného 
procesu, zvýšia zamestnateľnosť mladých ľudí a odstránia praktické a logistické prekážky, 
ktorým čelia mladí ľudia s komplexnejšími potrebami.

Rovnako ako nedostatok odborných skúseností je nepochybne jednou z najdôležitejších príčin 
vysokej miery nezamestnanosti mladých je rozdiel medzi kvalifikáciami a požiadavkami trhu 
práce. Z tohto dôvodu je potrebné zmodernizovať vzdelávanie tým, že sa z politiky v oblasti 
vzdelávania stane základný nástroj investovania do budúcnosti mladých ľudí a do zlepšenia 
ich situácie na trhu práce tým, že sa školské osnovy prispôsobia súčasným a budúcim 
potrebám trhu práce. Pri plnení tohto cieľa bude nápomocný systém individualizovaného 
kariérneho poradenstva. Ten by mal byť dostupný už na stredných školách, spolu so 
systémom monitorovania budúcich pracovných ponúk  s cieľom zabezpečiť následnú 
zamestnateľnosť, aby mohli mladí ľudia prijímať uváženejšie a uvedomelejšie rozhodnutia 
týkajúce sa smerovania ich ďalšieho vzdelávania. 

Dôležitým prvkom v politike uvádzania mladých ľudí na trh práce je aj presadzovanie 
samostatne zárobkovej činnosti. Malo by sa pokračovať vo všetkých krokoch zameraných na 
rozvoj podnikateľských, nezávislých iniciatív a rozvoj jednotlivých talentov a mali by sa 
podporovať. Mladí ľudia by mali vedieť, ako maj zriadiť vlastný podnik a kde môžu získať 
pomoc s administratívou. V tom by ich mal povzbudzovať systém výhod a preferenčných 
podmienok v podobe daňových výnimiek alebo úľav. Práve preto je rozhodujúce, aby sa 
v programe pre zmenu a inovácie na obdobie 2014 – 2020 pokračovalo s myšlienkou podpory 
samostatnej zárobkovej činnosti a poskytovania pomoci na získaní financií na rozbeh 
podnikania.

Ďalšou možnosťou, ako riešiť nezamestnanosť mladých ľudí, je profesijná mobilita. V EÚ je 
vyše milióna registrovaných pracovných ponúk, ale tieto pozície zostávajú neobsadené, 
pretože v oblastiach, kde sú dostupné, nie je dosť ľudí, ktorí by o ne mali záujem. Život za 
hranicami svojej krajiny nie je populárny. Len 2 % občanov EÚ žijú v krajine, ktorá nie je ich 
krajinou pôvodu. Ale keďže mladí ľudia majú väčšiu tendenciu a ochotu sťahovať sa za 
zamestnaním, malo by sa im to zjednodušiť. Rozhodujúcimi prvkami podpory mobility je 
ďalší pokrok smerom k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií a zručností, koordinácia 
vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia, najmä dôchodkových systémov, a výrazné 
investície do jazykového vzdelávania. Ďalším prvkom je pretrvávajúca reforma siete EURES 
prostredníctvom ktorej majú mladí ľudia informácie a môžu aktívne hľadať prácu. Toto treba 
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ďalej presadzovať s cieľom zvýšiť jej  viditeľnosť a dostupnosť, spolu so zlepšením systému 
poradenstva o voľbe povolania.

Rovnako stojí za zdôraznenie vytvorenie samostatnej kapitoly pre mladých v rámci programu 
Erazmus pre všetkých, so samostatnými rozpočtovými prostriedkami, ako aj s podporou 
skupinám mladých ľudí, ktorí sú aktívni v práci s mládežou, ale nie inštitucionalizovaným 
spôsobom. Nadobúdaním rozličných zručností, a to i informálnym spôsobom, sa podporí 
účasť mladých ľudí v spoločnosti a zvýši sa ich konkurencieschopnosť na trhu práce.

Je mimoriadne dôležité poskytnúť mladým ľuďom vysokokvalitnú učňovskú prípravu, 
organizátorom učňovskej prípravy primeranú finančnú podporu a zaviesť povinné 
monitorovanie systému, ktorý zabezpečí, aby sa zachovala vhodná úroveň a účinnosť 
učňovskej prípravy. Potrebná je práve nepretržitá podpora učňovskej prípravy v kruhoch 
zamestnávateľov, ktorí by mali k tomuto systému pristupovať ako k príležitosti pripraviť 
osobu na konkrétne pracovné miesto, a teda ako k príležitosti zamestnať a udržať si 
vyškoleného, kvalifikovaného pracovníka. Mala by sa tiež venovať podpora ďalšiemu rozvoju 
odborného vzdelávania. Bolo by potrebné usporiadať európske a vnútroštátne kampane 
zamerané na propagáciu odborného vzdelávania a monitorovať európsku stratégiu pre 
učňovskú prípravu. 

Zároveň je veľmi dôležité, aby členské štáty uznali a potvrdili neformálne vzdelávanie, t.j. 
zručnosti nadobudnuté mimo formálneho školského systému. Tieto zručnosti môžu pozitívne 
prispieť k osobnému rozvoju mladého človeka, zvýšiť jeho aktívne občianstvo, posilniť jeho 
začlenenie do spoločnosti a zvýšiť jeho zamestnateľnosť.

Treba sa zaoberať otázkou „mrhania mozgami“, teda problémom, keď vysoko kvalifikovaní 
mladí ľudia pracujú pod úroveň ich potenciálu, čo má na nich negatívny vplyv  z  sociálneho 
a psychologického hľadiska. 

Na záver by sa mali analyzovať všetky kroky, ktoré podnikli členské štáty, a to z hľadiska ich 
účinnosti, tiež by sa mali sledovať všetky zavedené mechanizmy v priebehu ich vývoja. 
Vynaložené prostriedky by mali byť náležité vyúčtované. Táto veľmi závažná situácia, ktorej 
mladí ľudia čelia, si vyžaduje rozhodný zásah a investície primeraných finančných zdrojov, 
ale v súčasnej hospodárskej situácii v Európe, v ktorej prevláda politika finančnej 
konsolidácie, musia byť tieto prostriedky náležite cielené a musia priniesť viditeľné zlepšenie 
situácie.


