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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí dopad druhého cyklu strategie pro mládež (2013–2015), kdy tato strategie 

zdůraznila význam přístupu přizpůsobeného politice pro mládež s meziodvětvovým 

a víceúrovňovým zapojením; v této souvislosti oceňuje strukturovaný dialog 

s mládežnickými organizacemi; vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily přístup 

k vysoce kvalitnímu vzdělání a odborné přípravě a k zaměstnání mladých lidí; připomíná 

osm oblastí činnosti prosazovaných ve strategii pro mládež; 

2. zdůrazňuje význam strategie pro mládež, vzhledem k znepokojivě vysoké 

nezaměstnanosti mladých lidí, vysokým a velmi rozdílným procentům NEET (mladých 

lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy) a výzvám 

plynoucím z chudoby a sociálního vyloučení mládeže; zdůrazňuje, že příští cyklus (2016–

2018) by měl přispět k oběma cílům strategie pro mládež tím, že určí a bude řešit příčiny 

nezaměstnanosti mladých lidí, jako je předčasné ukončení školní docházky, a podpoří 

mladé lidi v podnikání, dále tím, že se se bude investovat do vzdělání, stáží, učňovské 

a odborné přípravy a do rozvoje dovedností odrážejících příležitosti, potřeby a vývoj 

na trhu práce a že se usnadní přechod na trh práce prostřednictvím opatření zajišťujících 

lepší koordinaci vzdělávacích programů, zaměstnanecké politiky a požadavků trhu práce; 

poukazuje na to, že hráči na trhu práce musí být podporováni při úsilí o provedení 

systému záruk pro mladé lidi s cílem zajistit, aby mladí lidé nejpozději do čtyř měsíců 

od ukončení školní docházky nalezli buď zaměstnání, nebo pokračovali ve školním 

vzdělávání či odborné přípravě (rekvalifikaci); 

3. naléhavě žádá Evropskou komisi a členské státy, aby prováděly expanzivní hospodářské 

politiky vyznačující se větší mírou flexibility, pokud jde o veřejné investice na kvalitní 

vzdělávání, odbornou přípravu a učňovskou přípravu; 

4. zdůrazňuje, že účinné provádění strategie pro mládež by mělo být úzce spojeno 

s dosahováním hlavních cílů strategie Evropa 2020, a to zejména těch, které mají zajistit 

zaměstnání pro 75 % populace ve věku 20 až 64 let a vymanit co nejvíce mladých lidí 

z chudoby a sociálního vyloučení; bere na vědomí, že ačkoli v některých členských 

státech došlo od roku 2013 k poklesu, je nadále oprávněné se obávat, že nezaměstnanost 

mladých lidí je i nadále téměř dvojnásobná ve srovnání s celkovou mírou 

nezaměstnanosti, jelikož přibližně 8 milionů mladých Evropanů je stále nezaměstnaných; 

zdůrazňuje proto, že je nutné zabývat se otázkou zeměpisného nesouladu mezi nabídkou 

pracovních míst a poptávkou po nich jak v členských státech, tak i mezi nimi, zejména 

na základě změny Evropského portálu pracovní mobility EURES, s cílem zlepšit možnosti 

zaměstnávání mládeže a dosáhnout lepší sociální soudržnosti; 

5. připomíná hlavní cíl strategie Evropa 2020, tj. že podíl osob s nedokončeným vzděláním 

nebo odbornou přípravou by měl být nižší než 10 %; zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 

předčasnému ukončování školní docházky, která přispívá k nezaměstnanosti, a to 

prostřednictvím dialogu mezi odvětvím vzdělávání, veřejnými službami zaměstnanosti 

a sociálními partnery, určením nedostatků vzdělávacího systému a společnosti, podporou 

studentů při hledání vlastních metod učení, zaváděním relevantních a poutavých osnov 
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a vytvořením silného a dobře rozvinutého poradenského systému s vysoce kvalitními 

službami poradenství a orientace pro všechny studenty, zejména při prvních známkách 

hrozícího odchodu ze školy, prostřednictvím odpovídající informovanosti studentů 

o budoucích příležitostech a profesních dráhách na trhu práce, včetně technických 

a řemeslnických zaměstnání, poskytováním vzdělání v oblasti přírodních věd, technologií, 

inženýrství a matematiky (STEM) a duálního vzdělávání, zajištěním kvalitní učňovské 

přípravy a odborných a pracovních stáží a prostřednictvím toho, že studentům bude 

nabídnuta druhá šance v podobě odborné přípravy;  

6. zdůrazňuje skutečnost, že holistický a komplexní přístup vzdělávání je nezbytný pro to, 

aby se všichni studenti cítili vítáni a začleněni a aby byli oprávnění rozhodovat o svém 

vzdělání; připomíná, že ukončení školní docházky bez získání kvalifikace je jednou 

z velkých výzev pro naši společnost, jelikož vede k sociálnímu vyloučení, a že boj proti 

tomuto jevu se proto musí stát jedním z našich hlavních cílů; připomíná, že kromě úpravy 

vzdělávacích systémů je třeba zavést konkrétní opatření pro osoby, které se nacházejí 

v největších nesnázích; připomíná, že stáže a učňovská příprava by měly vést k získání 

zaměstnání a že pracovní podmínky a přidělované úkoly by měly stážistům dopomoci 

k získání praktických zkušeností a nezbytných dovedností, které potřebují k uplatnění 

na trhu práce; domnívá se, že pro řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí je 

zásadní zapojit místní a regionální veřejné a soukromé zúčastněné strany do navrhování 

a provádění příslušné kombinace politik; 

7. je přesvědčen, že politiky členských států týkající se mládeže by měly být úzce 

koordinovány s ostatními politikami a že by se mělo hledat více synergií; dále doporučuje 

posílit spolupráci mezi školami, podniky, veřejnými orgány a dalšími zúčastněnými 

stranami na trhu práce s cílem odhadnout budoucí požadavky na dovednosti a předejít 

nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a usnadnit proces, při kterém si 

mladí lidé vybírají zaměstnání, která skutečně odpovídají potřebám trhu práce; 

8. vyzývá členské státy, aby zavedly opatření k usnadnění přechodu mladých lidí ze školy 

do práce, včetně zajištění kvalitních stáží a učňovské přípravy, poskytnutí mladým lidem 

jasně definovaná práva, která zahrnují přístup k sociální ochraně, písemné a závazné 

smlouvy a spravedlivou odměnu s cílem zajistit, aby mladí lidé nebyli diskriminováni při 

vstupu na trh práce, a informování studentů odpovídajícím způsobem o budoucích 

příležitostech na trhu práce; 

9. zdůrazňuje, že míra nezaměstnanosti se výrazně snižuje, jakmile stoupá úroveň 

dosaženého vzdělání, a že je proto nezbytné podporovat příležitosti vyššího vzdělávání 

pro mladé lidi v EU a investovat do nich; 

10. vyzývá Komisi a členské státy k posílení odborné přípravy v oblasti IKT, aby všichni 

mladí lidé získali příslušné elektronické dovednosti užitečné pro trh práce, například 

přerozdělením finančních prostředků v rámci fondu Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí; 

11. zdůrazňuje důležitost formálního, neformálního a informálního vzdělávání, a to i jako 

součást činnosti ve sdruženích, pro rozvoj hodnot, schopností a dovedností mladých lidí 

a také pro osvojení občanského cítění a demokratické účasti; připomíná nejrůznější 

možnosti a modely odborné přípravy v členských státech a zejména model duálního 

vzdělávání, který může usnadnit přechod ze vzdělávacího procesu či odborné přípravy 
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do zaměstnání; podporuje uplatňování celoživotního učení; vyzývá Komisi a členské 

státy, aby zajistily jednotné uznávání dovedností a schopností získaných v rámci 

formálního, informálního a neformálního učení a stáží platné po celé Evropě, a vyřešily 

tak nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a nesoulad mezi nabízenými 

a požadovanými dovednostmi, s nimiž se potýká evropský trh práce, a aby tyto činnosti 

podpořily v rámci příslušných programů EU; dále vyzývá k tomu, aby se při odborném 

vzdělávání a přípravě věnovala větší pozornost jazykům, zejména jazykům sousedních 

zemí, s cílem zlepšit postavení a zaměstnatelnost příslušných studentů na přeshraničním 

trhu práce; 

12. domnívá se, že mimořádně vysoká míra nejistoty pracovních míst mezi mladými lidmi 

spolu se stárnutím evropské populace představují velkou výzvu pro udržitelnost, 

dostatečnost a přiměřenost důchodových systémů a vážně škodí mezigenerační solidaritě; 

žádá proto Komisi a členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření, která by 

dokázala přinejmenším zabránit zneužívání grantů poskytovaných v rámci systému záruk 

pro mladé lidi, a aby upřednostňovaly, alespoň v případě smluv uzavřených v rámci 

záruky pro mladé lidi, smlouvy, které umožní mladým lidem platit příspěvky 

do vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení; 

13. připomíná, že zaměstnanost a podnikání jsou jednou z osmi priorit, které stanovila 

strategie EU o mládeži (2010–2018); zdůrazňuje, že práce s mládeží a neformální učení, 

zejména v rámci sdružení mladých podnikatelů a organizací mládeže, které umožňují 

mladým lidem rozvíjet inovační projekty, osvojovat si zkušenosti s prací v podniku 

a získávat nezbytné nástroje a důvěru k zahájení podnikání, sehrávají zásadní úlohu 

v rozvoji tvůrčího potenciálu mladých lidí a jejich schopností inovovat, zejména pokud 

jde o podnikatelského ducha a podnikatelské a občanské schopnosti; zdůrazňuje, že je 

třeba vytvořit prostředí vstřícné podnikání a vytváření inovačních podniků (start-up), 

v nichž by nalezli zaměstnání mladí Evropané; zdůrazňuje, že je třeba odstranit všechny 

překážky, které mladým lidem brání v realizaci jejich nápadů a rozvoji kapacit a talentu; 

14. poznamenává, že vzhledem k současné vlně digitalizace a nových trendů na trhu práce se 

stále více mladých lidí setkává s novými formami zaměstnávání, které umožňují sladit 

flexibilitu s jistotou; zdůrazňuje význam odpovídajícího vzdělávání malých lidí 

zaměřeného na zdůraznění úlohy mechanismů sociální ochrany v profesním rozvoji; 

15. naléhavě žádá členské státy, aby v plném rozsahu prováděly program Erasmus+, zejména 

jeho část věnovanou učňovské přípravě, a prosazovaly tak a dále podporovaly 

přeshraniční odbornou přípravu a kariérní a pracovní mobilitu mladých lidí, a umožnily 

jim získat dovednosti a kompetence pro život, včetně jazykových dovedností, a rozšířit 

své možnosti a šance účastnit se jak trhu práce, tak života ve společnosti, bez ohledu 

na jejich kvalifikaci, dovednosti a úroveň vzdělání; vyjadřuje obavu, že mobilita učňů 

dosud nedosáhla požadované úrovně, a vyzývá Komisi, členské státy, podniky a školy 

k nalezení způsobů, jak překonat zbývající překážky mobility učňů; s ohledem na faktor 

věku a jejich finanční situaci, která je obvykle ještě nestabilní, trvá na tom, že je třeba 

podporovat mladé lidi v jejich zájmu o mobilitu, mimo jiné odstraněním určitých 

druhotných omezení mobility, jako jsou problémy s bydlením a dopravou; 

16. vyzývá ke zlepšení příležitostí pro studenty odborného vzdělávání a přípravy v sousedních 

zemích, které by přispěly k lepšímu pochopení postupů práce a odborné přípravy v jiných 
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členských státech, například hrazením cestovních výdajů studentů, kteří přitom nadále 

bydlí ve své domovské zemi; připomíná, že mobilita v rámci vzdělávání je nezbytnou 

výhodou pro vstup na trh práce, ale i pro porozumění evropskému projektu a zapojení se 

do něj; zdůrazňuje, že je třeba zavést evropský rámec pro podporu mobility v rámci 

učňovské a profesní přípravy; rovněž vyzývá členské státy, aby plně využily možností sítě 

EURES na podporu pracovní mobility mladých lidí v rámci EU, včetně mobility v rámci 

učňovských stáží; 

17. naléhavě žádá členské státy, aby plně realizovaly a monitorovaly účinnost záruky pro 

mladé lidi tím, že budou v plné míře využívat finanční prostředky, které jim EU dává 

k dispozici na provádění opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí tím, že tito lidé, 

včetně osob se zdravotním postižením, budou začleňováni do pracovního procesu pomocí 

zaměstnání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců po ukončení školní docházky 

nebo ztrátě zaměstnání a např. zavedením systémů celoživotního profesního poradenství 

sestaveného na míru, registračních kanceláří, informačních středisek a metod pro sběr 

údajů a podporou registrace nezaměstnaných, s cílem získat představu o skutečném stavu 

v oblasti nezaměstnanosti mládeže a zlepšit služby pracovních center pro mladé uchazeče 

o zaměstnání; 

18. vyzývá všechny členské státy k přijetí minimálního zaručeného příjmu s cílem zaručit 

mladým lidem, kteří ukončili školní docházku a vysokoškolské studium, příjem, který jim 

do doby, než získají pracovní místo, umožní žít v důstojných podmínkách; 

19. vyzývá Komisi, aby rozvíjela a podporovala mobilitu studentů v oblasti odborného 

vzdělávání a přípravy prostřednictvím podpory Erasmu pro učně; 

20. je přesvědčen, že včasný zásah a proaktivní politika na trhu práce znamenají posun 

od zabývání se příznaky strádání více generací k rozpoznávání a řešení rizik v raných 

fázích života, s cílem zabránit nezaměstnanosti a usnadnit opětovné začlenění 

do pracovního procesu; upozorňuje zejména na situaci nejvíce marginalizovaných osob, 

kterým hrozí nejvyšší riziko nezaměstnanosti; 

21. vyzývá členské státy a regiony, aby si vyměňovaly osvědčené postupy a učily se od sebe 

navzájem; připomíná, že je třeba zhodnotit, jak členské státy prováděly v letech 2014 

a 2015 Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí; zdůrazňuje, že je třeba posoudit 

účinnost záruky pro mladé lidi v polovině období – a zaměřit se především na to, do jaké 

míry se jí daří umožnit mladým lidem získávat dovednosti a začít pracovat – a pokračovat 

v této iniciativě; poukazuje na to, že zapojení mládežnických organizací do hodnocení 

a provádění záruky pro mladé lidi je navíc rozhodující pro její úspěch; 

22. připomíná Komisi, že je třeba zajistit vysokou informovanost mladých lidí o dostupných 

programech a možnostech zapojení a vysokou kvalitu informací o nabízených programech 

za použití měřitelných ukazatelů (jako např. reakce a zapojení cílové skupiny); 

23. naléhavě žádá členské státy, aby bez prodlení řešily hlavní faktory úspěchu provádění 

evropské záruky pro mladé, jako je kvalita a udržitelnost pracovních nabídek, další 

vzdělávání a odborná příprava, sociální začlenění, součinnost s ostatními oblastmi politiky 

(souvisejícími se vzdělávacími systémy, trhem práce, sociálními službami a politikami 

v oblasti mládeže) a spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami, za účelem začlenění 

mladých lidí do pracovního procesu, snížení míry nezaměstnanosti mládeže a dosažení 
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dlouhodobého pozitivního dopadu z hlediska prevence sociálního vyloučení mladých lidí 

a jejich vyloučení z trhu práce při přechodu ze školy do pracovního procesu; 

24. konstatuje, že jednoznačnější hodnocení výsledků programu přinese zpráva Účetního 

dvora o provádění systému záruk EU pro mladé lidi v členských státech, která má být 

dokončena začátkem roku 2017; domnívá se mimo jiné, že součástí této zprávy by měla 

být analýza efektivity a dlouhodobých výsledků; 

25. vyzývá členské státy, aby důsledně dodržovaly zásadu inkluzivnosti při práci s mládeží se 

zvláštním důrazem na mladé lidi se zdravotním postižením; 

26. požaduje, aby zaměření evropské záruky pro mladé lidi na vzdělávání a odbornou 

přípravu pro mladé nekvalifikované nebo málo kvalifikované nezaměstnané bylo 

rozšířeno tak, aby se vztahovalo i na mladé absolventy a osoby, které již dokončily 

odbornou přípravu, a aby byla prodloužena věková hranice pro záruku pro mladé z 25 let 

na 29 let, a odrážela tak skutečnost, že mnoho absolventů a vstupujících na trh práce je 

ve věku nad 25 let; 

27. vyzývá členské státy, aby vydaly zprávy založené na informacích a důkazech týkající se 

sociální situace a životních podmínek mladých lidí a aby vypracovaly národní akční plány 

a důsledně je prováděly; 

28. zdůrazňuje, že je třeba intenzivně rozvíjet povědomí o občanství, mediální a digitální 

gramotnosti, kritickém myšlení a mezikulturním porozumění, mimo jiné prostřednictvím 

širokého spektra nástrojů, které jsou blízké mladým lidem (např. sociálních sítí); 

zdůrazňuje významnou pozitivní úlohu těchto programů a výchovy pro předcházení 

radikalizaci mladých lidí; 

29. zdůrazňuje, že podpora většího počtu a rovných příležitostí pro všechny mladé lidi, 

pokrok v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a solidarity a boj proti všem 

formám diskriminace mladých lidí zejména na základě pohlaví, rasového nebo etnického 

původu a zdravotního postižení by měly být základem dosažení cílů strategie EU pro 

mládež; 

30. zdůrazňuje, že je třeba, aby další cyklus strategie EU pro mládež zařadil do svých cílů 

mladé uprchlíky a žadatele o azyl a zajistil rovné a nediskriminační zacházení s nimi, 

přístup ke vzdělávání, odborné přípravě a zaměstnání, jejich sociální začleňování, a tím 

jim pomohl vytvářet svou identitu v hostitelských zemích, využívat v plné míře svůj talent 

a schopnosti a vyvarovat se marginalizaci a rozčarování; 

31. zdůrazňuje význam nízkoprahových a otevřených programů pro práci s mládeží z méně 

podnětného prostředí; 

32. vyzývá členské státy, aby podněcovaly ženy k odborné přípravě a kariéře v odvětvích, 

v nichž jsou zastoupeny málo, jako je například STEM a IT.  
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