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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. je znepokojený neprijateľnou úrovňou nezamestnanosti mladých ľudí, a najmä veľkými 
rozdielmi v nej medzi jednotlivými členskými štátmi (od menej ako 10 % až po viac ako 
60 %), ako aj počtom mladých ľudí bez vzdelania, odbornej prípravy alebo zamestnania 
(14 miliónov mladých ľudí, ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú vo vzdelávaní, ani 
odbornej príprave (NEET), vo veku od 15 do 30 rokov), pričom k týmto údajom treba 
pripočítať pracovnú neistotu ďalšieho veľkého počtu mladých ľudí aj napriek tomu, že 
prácu majú; obe tieto situácie spoločne ohrozujú samotný európsky projekt, hospodársky 
rozvoj a existenciu zjednotenej Európy s kvalitou života a pracovnými podmienkami, 
potenciál budúceho hospodárskeho rastu, ako aj hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť EÚ v zmysle článku 174 ZFEÚ; domnieva sa tiež, že toto vyžaduje účinné 
opatrenia na úrovni EÚ, členských štátov, regiónov a na miestnej úrovni, vrátane miest a 
vidieckych oblastí, najmä vzhľadom na ťažkosti a výzvy, ktorým čelí EÚ, a skutočnosť, 
že viac ako kedykoľvek predtým potrebuje silnú a inovatívnu mládež;

2. domnieva sa, že vzhľadom na svoju sociálno-hospodársku charakteristiku predstavujú 
mladí ľudia v Únii v súvislosti so zamestnanosťou jednu z najohrozenejších skupín, a to 
predovšetkým v súčasnej situácii hospodárskej a finančnej krízy, vzhľadom na význam 
toho, aby bol na pracovnom trhu veľký počet mladých ľudí a vzhľadom na to, že čelia 
najvážnejším pracovným problémom; domnieva sa, že prostredníctvom posilňovania 
a podpory úsilia členských štátov o revitalizáciu hospodárskej činnosti a zvýšenie 
zamestnanosti na svojom území predstavuje politika súdržnosti EÚ kľúčový nástrojom 
Únie, ktorý môže pomôcť prekonať súčasnú situáciu, viesť a nasmerovať vykonávanie 
potrebných štrukturálnych politík a sústrediť investície na prioritné akcie s cieľom 
maximalizovať vplyv investovania na sociálno-ekonomickú situáciu regiónu alebo 
členského štátu, stimulovať ekonomiku a pomôcť pri tvorbe nových pracovných miest pre 
mladých ľudí; vyzýva preto členské štáty, aby plne a koordinovane využívali dostupné 
fondy EÚ (EFRR, ESF, KF, EPFRV a EFNORH), aby tak umožnili mladým ľuďom 
aktívne sa podieľať na hospodárstve a spoločnosti v ich prospech, a zároveň okrem iného 
veci podporovať mladých podnikateľov prostredníctvom celoeurópskeho projektu 
podnikateľského inkubátora, ktorý im umožní  zakladať spoločnosti v chránenom 
prostredí; okrem toho odporúča, aby sa vytvorili vhodné podmienky pre rizikový kapitál, 
a zdôrazňuje, že je potrebné vziať do úvahy regionálne osobitosti vzhľadom na to, že 
môžu určovať úspech alebo neúspech iniciatív mladých ľudí, v celej EÚ a najmä v najviac 
znevýhodnených a najvzdialenejších regiónoch, kde sú investície nevyhnutné na 
zabezpečenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

3. zdôrazňuje, že okrem hospodárskej krízy postihujúcej Európu existujú tiež štrukturálne 
otázky s pôvodom v politikách vzdelávania a zamestnanosti, ktoré treba zlepšiť; domnieva 
sa, že sú potrebné atraktívnejšie učebné stratégie s lepším regionálnym zameraním a 
vytváraním sietí platforiem pre výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi 
regiónmi a členskými štátmi zohľadňujúce rôzne situácie a umožňujúce pružnosť v súlade 
so špecifickými potrebami a charakteristikami každého regiónu, definovanie prioritných 
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oblastí pre rozvoj každého regiónu a podpora využívania účinnejších stratégií na prechod 
do aktívneho života (so silnými väzbami medzi školou a prácou, najmä prostredníctvom 
duálnych vzdelávacích systémov a stáží v tematických oblastiach počas štúdia) a 
vytváranie väčšieho počtu zabezpečených profesijných dráh; zdôrazňuje alarmujúce 
dôsledky hospodárskej krízy na situáciu, v ktorej sa nachádzajú mladí ľudia;  žiada 
členské štáty, aby sa vyhli veľkým škrtom v dôležitých oblastiach, ako sú vzdelávanie 
a inovácie, lebo spoločne s ostatnými negatívnymi účinkami hospodárskej a finančnej 
krízy tieto škrty predstavujú závažnú prekážku v boji proti nezamestnanosti mladých 
a bránia budúcim investičným stratégiám zameraným na mladých ľudí;

4. chápe, vzhľadom na to, že trh práce charakterizuje miznutie a vytváranie pracovných 
miest v rôznych hospodárskych odvetviach, a že 15 % pracovných miest zanikne každý 
rok, a mnohé iné opäť vznikajú – že globálny prístup je vhodný na predvídanie zmien ako 
súčasť skutočne efektívnej politiky zamestnanosti; domnieva sa, že je nevyhnutné 
vypracovať kvalifikačné politiky, ktoré môžu účinne podporiť úsilie zamerané na 
celoživotné vzdelávanie uľahčením vysokokvalitných profesijných zmien a 
prispôsobovania kvalifikácie uchádzačov potrebám podnikov a hospodárstva vo všetkých 
regiónoch EÚ, a to od začiatku až do konca kariér; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam 
odstraňovania rozdielov medzi vzdelávaním a trhom práce,  nesúlad medzi vzdelávaním a  
dnešnými pracovnými miestami a význam vykonávania opatrení na ochranu a podporu 
nezamestnaných vtedy, keď hľadajú nové príležitosti; domnieva sa, že prijaté opatrenia by 
mali byť úzko prepojené s cieľom podnecovať a podporovať produktivitu a súkromné 
a verejné investície do sektorov s vysokým rastovým potenciálom, a predchádzať ďalším 
nedostatkom pracovnej sily v zamestnaniach, ktoré sú už dnes nedostatkové; 

5. podnecuje členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby sa snažili dosiahnuť vyššiu 
účinnosť politík vzdelávania a zamestnanosti, ktoré by mali vychádzať z týchto troch 
základných bodov:

– prístup zameraný na budúcnosť, ktorý by lepšie predvídal vývoj na trhu práce a bol by 
napojený na vzdelávanie a odbornú prípravu,

– väčšia účasť všetkých významných verejných a súkromných aktérov, ako sú učitelia, 
rodičia, študenti, podniky, školy a mládežnícke organizácie vrátane MVO,

– regionálny prístup, ktorý stanovuje mechanizmy na lepšie identifikovanie problémov, 
zabezpečí efektívnejšie rozhodovanie a poskytne jasný prehľad potrieb v oblasti 
kvalifikácie v úzkej spolupráci s dotknutými;

domnieva sa, že miestne potreby a územné špecifiká by sa mali zohľadniť, aby umožnili 
lepšiu identifikáciu na budúcnosť zameraných pracovných miest najmä v inovačných 
sektoroch, ako sú ekologické odvetvia a sociálne podnikanie, v rámci integrovaných 
stratégií územného rozvoja;

6. požaduje spoločné kroky financované z európskych fondov, najmä nástrojov v oblasti 
politiky súdržnosti, ESF a EFRR na podporu investícií pre rast a pracovné miesta a na 
nájdenie naliehavej odpovede na túto znepokojivú situáciu; pripomína, že MSP sú hnacou 
silou Európy, základným kameňom zamestnanosti a hlavným aktérom na ceste von 
z krízy; preto považuje za potrebné zlepšiť ich prístup k financovaniu a podnikateľské 
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prostredie, v ktorom fungujú; nabáda Európsku investičnú banku, aby investovala do 
vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí, pričom by sa spoliehala na vedľajšie 
prínosy a poskytovala úvery najmä MSP; vyzýva, aby sa osobitná pozornosť venovala 
regiónom, ktoré sú najhoršie zasiahnuté nezamestnanosťou mladých ľudí, a zdôrazňuje, že 
európske štrukturálne fondy a investičné fondy môžu pomôcť podnikom, najmä malým a 
stredným podnikom, zamestnať mladých ľudí a znížiť nezamestnanosť mladých ľudí a 
tiež prijať potrebné opatrenia pre trh práce, vzdelávanie a odbornú prípravu s cieľom 
podporiť prechod pracovníkov na miestne trhy práce, ako získavajú nové zručnosti a 
pracovné miesta (vrátane ekologických pracovných miest, pracovných miest potrebných v 
dôsledku demografických trendov, nových technológií a diverzifikácie zamestnanosti vo 
vidieckych oblastiach); vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby vypracovali 
integrované stratégie územného rozvoja vrátane vzdelávacích a zamestnanostných zložiek, 
začínajúc opatreniami zameranými na predchádzanie predčasnému končeniu školskej 
dochádzky, a budovali cesty k zamestnaniu pre mladých ľudí; 

7. víta opatrenia Komisie na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, ktoré by popri 
iniciatíve EÚ na podporu zamestnanosti mladých ľudí a najmä záruke pre mladých a v 
súlade so stratégiou Európa 2020 prísť s riešeniami, ktoré podporia tvorbu dôstojných, 
vysokokvalitných a udržateľných pracovných miest a rovných príležitostí pre mladých 
ľudí, podporia sociálne začleňovanie, znížia pracovnú neistotu a riziko chudoby, poskytnú 
mladým ľuďom pocit dôstojnosti a nezávislý život a boj proti úniku mozgov; domnieva
sa, že takéto opatrenia by mali tiež podporiť a posilniť existujúce programy mobility a
lepšie uznávanie zručností a kvalifikácií v rámci EÚ, a podporovať väčšiu cezhraničnú a
medziregionálnu spoluprácu a zároveň obmedziť existujúce administratívne prekážky a
odstrániť existujúce prekážky pre stáže učňovského školstva a stáže s cieľom lepšie
bojovať proti geografickému nesúladu medzi ponukou a dopytom pracovných miest ako
súčasť plánu pre budúcu ekonomicky, sociálne a územne súdržnejšiu hospodársku a
menovú úniu; vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby rýchlo realizovali
opatrenia vypracované v rámci záruky pre mládež a podporovali výmenu úspešných
modelov, ktoré viedli k pozitívnym trendom v oblasti znižovania nezamestnanosti
mladých ľudí, a to najmä v  skupine NEET; konštatuje však, že finančné prostriedky na
boj proti nezamestnanosti mladých ľudí sú nedostatočná, a zdôrazňuje, že navrhovaných 6
miliárd eur na iniciatívu zamestnanosť mládeže EÚ na roky 2014 – 2020 nestačí na to, aby 
mali vplyv na situáciu mladých ľudí.
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