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NÁVRHY

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

1. v kontexte prebiehajúcich opatrení na zníženie dlhu, narastajúcej nezamestnanosti 
mladých ľudí a značných rozdielov v úrovni dosiahnutého vzdelania a odbornej 
pripravenosti zdôrazňuje význam sociálno-hospodárskej a územnej súdržnosti Európskej 
únie pre dosiahnutie cieľov stratégie EÚ pre mládež, ktorými sú vytváranie väčšieho počtu 
rovných pracovných príležitostí pre všetkých mladých ľudí, podpora sociálneho 
začlenenia a solidarity mládeže, zníženie rizika chudoby a zvýšenie podielu pracujúceho 
obyvateľstva;

2. podčiarkuje význam bezpodmienečného vytvárania kvalitných pracovných miest, kde by 
mali mladí ľudia garantované všetky zamestnanecké práva kolektívnou dohodou v danom 
sektore;

3. domnieva sa, že včasné zásahy predstavujú posun od riešenia príznakov viacgeneračného 
nedostatku k určeniu a riadeniu rizík už v začiatočnej fáze;

4. ako najúčinnejší spôsob napredovania navrhuje vytvorenie rámca, ktorý jednoznačne spojí 
dosiahnuté výsledky s pokrokom vo vykonávaní Dohovoru OSN o právach dieťaťa 
(UNCRC), pričom zastáva názor, že politika v oblasti mládeže by mala byť rázna a 
merateľná;

5. poznamenáva, že mestá a regióny sú tou najvhodnejšou úrovňou verejnej správy na 
posúdenie miestneho pracovného trhu a navrhnutie programov vhodných pre mladých 
ľudí; rovnako vyzdvihuje dôležitosť mladých ľudí pre komunitu;

6. žiada Komisiu a členské štáty, aby mobilizovali všetky dostupné finančné prostriedky, 
predovšetkým v rámci štrukturálnych fondov, na uskutočnenie rozsiahleho programu, 
ktorý by podnietil investície na vytváranie pracovných miest, čím by sa prispelo k 
zníženiu neprijateľne vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí;

7. navrhuje, aby bol systém záruk pre mladých náležite financovaný prostredníctvom 
lepšieho využitia Európskeho sociálneho fondu.


