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NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí – 18,7 % v EÚ v roku 2016 –je 

škodlivá pre spoločnosť aj dotknutých jednotlivcov a má trvalé nepriaznivé účinky na 

zamestnateľnosť, stabilitu príjmov a kariérny rozvoj; keďže hospodárska kríza neúmerne 

postihla mladých ľudí a v niektorých členských štátoch je viac ako štvrtina mladých ľudí 

nezamestnaná; 

B. keďže z kvantitatívneho hľadiska je využívanie záruky pre mladých ľudí nerovnomerné 

a medzi členskými štátmi sa značne líši; keďže vykonávanie integračných služieb 

uvedených v záruke pre mladých ľudí je často len čiastočné, príliš úzke z hľadiska typu 

oprávnených účastníkov, závislé od existujúcich kapacít a efektivity verejných služieb 

zamestnanosti (VSZ) a od rýchlosti postupov na európskej úrovni; keďže členské štáty by 

mali pokračovať vo svojom úsilí o posilnenie a reformovanie vlastných verejných služieb 

zamestnanosti; 

C. keďže v apríli 2013 sa členské štáty EÚ zaviazali, že zabezpečia úspešný prechod 

mladých ľudí na trh práce prostredníctvom zriadenia systémov záruky pre mladých ľudí; 

keďže audit vykonaný Európskym dvorom audítorov (EDA) bol predčasný, pretože 

skúmané obdobie bolo príliš skoro po spustení národných systémov záruk, a obmedzený 

len na určité členské štáty; keďže na tento účel by bolo bývalo užitočnejšie vykonať 

úvodné posúdenie ich vykonávania a až potom uskutočniť audit; 

D. keďže každoročné investície potrebné na vykonávanie záruky pre mladých ľudí v Európe 

sa odhadli na 50,4 miliardy EUR1, čo je výrazne menej ako ročná hospodárska strata 

spôsobená tým, že sa mladí ľudia nezapájajú do trhu práce v Európe, ktorá by sa mohla 

vyšplhať na minimálne 153 miliárd EUR2; keďže finančné prostriedky vyčlenené na 

iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) na roky 2014 až 2018 dosahujú 

len 6,4 miliardy EUR, a vrátane príspevkov z ESF ďalšie 2 miliardy EUR do roku 2020; 

E. keďže vonkajšie faktory, ako napríklad konkrétna hospodárska situácia alebo výrobný 

model každého regiónu, ovplyvňujú dosahovanie cieľov stanovených v záruke pre 

mladých ľudí; 

F. keďže EÚ by mala zlepšiť svoj marketing a propagáciu sociálnopolitických opatrení 

v cieľovej skupine, aby sa medzi ľuďmi v EÚ zvýšila viditeľnosť jej opatrení; 

G. keďže existujú podstatné rozdiely medzi regiónmi Európy; keďže v niektorých prípadoch 

sa územia s vysokou mierou nezamestnanosti nekvalifikujú ako región oprávnený na 

pridelenie finančných prostriedkov EÚ na úrovni NUTS; 

1. zdôrazňuje, že sú potrebné účinné mechanizmy na diskusiu a riešenie ťažkostí 

zaznamenaných pri uplatňovaní systémov záruky pre mladých ľudí; zdôrazňuje, že je 

                                                 
1 Sociálne začlenenie mladých ľudí (Eurofound 2015).  
2 NEET – Mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy: 

charakteristiky, náklady a politické riešenia v Európe (Eurofound 2012). 
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potrebný silný, ale zároveň realistický a dosiahnuteľný politický a finančný záväzok 

členských štátov, aby sa záruka pre mladých ľudí mohla realizovať v celom rozsahu, a to 

aj zabezpečením mechanizmov včasnej intervencie, kvality pracovných ponúk a ponúk 

ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, jasných kritérií oprávnenosti a vytvárania 

partnerstiev s príslušnými zainteresovanými stranami; keďže toto by sa malo dosiahnuť 

zabezpečením účinného dosiahnutia cieľovej skupiny, posilňovaním administratívnej 

kapacity, ak je to potrebné, zohľadňovaním miestnych podmienok, uľahčovaním 

zlepšovania zručností a vytváraním vhodných štruktúr na monitorovanie a hodnotenie 

v priebehu a po skončení vykonávania uvedených opatrení;  

2. vyjadruje však obavu, že systémy záruky pre mladých ľudí ešte nedosiahli všetkých 

mladých ľudí, ktorí odišli zo školy alebo sa stali nezamestnanými; zdôrazňuje, že všetci 

mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej 

prípravy (NEET), by mali mať možnosť využívať systémy záruky pre mladých ľudí; preto 

nabáda regióny, ktoré nespĺňajú podmienky na spolufinancovanie z EÚ, aby sa 

zúčastňovali na záruke pre mladých ľudí; 

3. pripomína, že záruka pre mladých ľudí využíva finančnú podporu EÚ v rámci ESF a YEI, 

ktorá dopĺňa vnútroštátne príspevky; podporuje programovú prácu vykonanú v rámci 

spoločného strategického rámca Únie prostredníctvom partnerského učenia, sieťových 

aktivít a technickej pomoci; 

4. zdôrazňuje, že dôležitou súčasťou úspešného vykonávania systémov záruky pre mladých 

ľudí je pridelenie potrebných prostriedkov a posúdenie celkového financovania, pričom 

treba mať na pamäti, že hodnotenie celkového financovania môžu sťažiť problémy pri 

rozlišovaní rôznych druhov opatrení zacielených na mladých ľudí na vnútroštátnej úrovni; 

5. požaduje účinný viacstranný dohľad nad dodržiavaním odporúčania Rady o zriadení 

záruky pre mladých ľudí v rámci európskeho semestra a podľa potreby aj vydanie 

konkrétnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny; 

6. zdôrazňuje, že na to, aby bolo možné využiť výhody záruky pre mladých ľudí 

a zabezpečiť úspešný prechod mladých ľudí zo škôl, resp. nezamestnanosti do 

zamestnania, sú potrebné aktívne a preventívne opatrenia a štrukturálne reformy 

členských štátov s cieľom zabezpečiť kvalitu služieb a ponúk poskytovaných v rámci 

záruky pre mladých ľudí; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam poskytnutia primeraných 

zdrojov na verejné služby zamestnanosti (VSZ), vytvárania silných partnerstiev medzi 

kľúčovými zainteresovanými stranami, odbornej prípravy zamestnancov VSZ na 

navrhovanie osobitných služieb individuálnej povahy a spolupráce VSZ so všetkými 

ostatnými zainteresovanými stranami integrovaným spôsobom; 

7. vyzýva Komisiu, aby špecifikovala položky národných príspevkov na YEI, ktoré musí 

každý členský štát vymedziť v záujme účinného vykonávania záruky pre mladých ľudí, 

s ohľadom na odhad Medzinárodnej organizácie práce (MOP); 

8. pripomína dôležitosť spolupráce medzi všetkými úrovňami riadenia (EÚ, členské štáty 

a miestne subjekty) a technickej pomoci Komisie pre účinné vykonávanie záruky pre 

mladých ľudí; 

9. žiada Komisiu, aby v spolupráci s výborom EMCO navrhla normy pre kritériá kvality 
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týkajúce sa ponúk, ktoré sa majú v rámci záruky pre mladých ľudí predkladať; 

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby najlepšie postupy rozvinuli do ich plného potenciálu, 

a to aj prostredníctvom identifikácie a šírenia najlepších postupov pri vykonávaní 

systémov záruky pre mladých ľudí, pokiaľ ide o monitorovanie, podávanie správ 

a odstraňovanie administratívneho zaťaženia; nabáda na výmenu najlepších postupov 

prostredníctvom výboru EMCO a programu vzájomného učenia v rámci európskej 

stratégie zamestnanosti; v tejto súvislosti konštatuje, že je dôležité vzájomné učenie 

zamerané na aktiváciu najzraniteľnejších skupín; 

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili sprístupnenie dostatočných finančných 

prostriedkov na zabezpečenie úspešnej integrácie všetkých mladých pracovníkov, ktorí sú 

nezamestnaní alebo nemajú prístup k vhodnej ponuke odbornej prípravy alebo 

vzdelávania; zdôrazňuje, že v záujme zaistenia udržateľných výsledkov by mala záruka 

pre mladých ľudí vychádzať z existujúcich dôkazov a skúseností a mala by pokračovať 

dlhodobo; zdôrazňuje, že si to vyžaduje zvýšenie verejných finančných prostriedkov 

dostupných pre aktívne politiky na trhu práce na úrovni EÚ a členských štátov; 

12. poznamenáva, že je potrebný diverzifikovanejší a prispôsobený prístup k poskytovaniu 

služieb rôznym skupinám mladých ľudí, aby sa zabránilo vyberaniu len tých najlepších 

a diskriminačnému výberu; vyzýva na intenzívnejšiu, viac bezbariérovú a špecializovanú 

pomoc mladým ľuďom, ktorí čelia viacerým prekážkam a ktorí sú najviac vzdialení od 

trhu práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité účinne koordinovať záruku pre 

mladých ľudí s ostatnými politikami, napríklad v oblasti boja proti diskriminácii, 

a rozšíriť paletu intervencií navrhovaných v rámci ponúk záruky pre mladých ľudí; 

13. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili poskytovanie nadväzujúcich údajov s cieľom 

posúdiť dlhodobú udržateľnosť výsledkov z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska 

a uľahčili rozvoj politík v oblasti mládeže, ktoré sú viac založené na dôkazoch; požaduje 

väčšiu transparentnosť a konzistentnosť zberu údajov vrátane zberu údajov rozčlenených 

podľa pohlavia vo všetkých členských štátoch; so znepokojením konštatuje, že 

udržateľnosť pozitívnych výstupov v rámci záruky pre mladých ľudí sa postupne 

zhoršuje1; 

14. domnieva sa, že rozhodnutie o predĺžení záruky pre mladých ľudí alebo o spustení iných, 

nových iniciatív na podporu zamestnanosti mladých ľudí by malo vychádzať z dôsledného 

posúdenia možností a prostriedkov a že ciele takýchto iniciatív by mali byť čo 

najrealistickejšie; 

15. zastáva názor, že akékoľvek opakované využitie záruky pre mladých ľudí nesmie byť 

v rozpore s duchom aktivácie pracovného trhu a cieľom prechodu k trvalému 

zamestnaniu; vyzýva Radu, aby využila preskúmanie viacročného finančného rámca 

(VFR) na pridelenie primeraných zdrojov na záruku pre mladých ľudí; vyzýva členské 

štáty, aby zabezpečili, že mladí ľudia, a to až do veku 30 rokov, dostanú kvalitné ponuky 

prispôsobené ich profilu a úrovni kvalifikácie, ako aj dopytu na trhu práce, s cieľom 

vytvoriť udržateľnú zamestnanosť a predísť opakovanému využívaniu záruky pre mladých 

                                                 
1 Odsek 164 osobitnej správy EDA č. 05/2017 s názvom: Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky 

EÚ vplyv?  
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ľudí; 

16. požaduje, aby sa v každom zúčastnenom členskom štáte vykonalo posúdenie účinnosti 

záruky pre mladých ľudí s cieľom zabrániť zneužívaniu mladých ľudí určitými 

spoločnosťami, ktoré používajú falošné programy odbornej prípravy, aby mohli využívať 

pracovnú silu financovanú štátom; na tento účel navrhuje monitorovanie vyhliadok na 

prácu pre mladých ľudí, ktorí boli príjemcami pomoci z programu, a stanovenie 

mechanizmov, ktoré by od zúčastnených verejných či súkromných zamestnávateľov 

požadovali, aby určité minimálne percento stáží premenili na pracovné zmluvy ako 

podmienku na ďalšie využívanie programu; 

17. opakuje svoj záväzok pozorne monitorovať všetky aktivity členských štátov zamerané na 

to, aby sa záruka pre mladých ľudí stala realitou, a vyzýva mládežnícke organizácie, aby 

Parlament pravidelne informovali o svojej analýze opatrení členských štátov; naliehavo 

vyzýva členské štáty a Komisiu, aby do tvorby politík zapojili mládežnícke 

zainteresované strany; pripomína, že účasť mládežníckych organizácií na informovaní 

o záruke pre mladých ľudí, jej vykonávaní a hodnotení je rozhodujúca pre jej úspešnosť; 

18. domnieva sa, že zamestnanosť mladých ľudí by sa hneď od začiatku budúcich operačných 

programov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) mala riešiť ako 

priorita; 

19. odporúča, aby sa zabezpečilo, že mladí ľudia, na ktorých sa vzťahuje záruka pre mladých 

ľudí, budú naďalej prispievať do systémov sociálneho zabezpečenia a systémov ochrany 

práce platných v členských štátoch a budú k nim mať prístup, čím sa posilní spoločná 

zodpovednosť všetkých zúčastnených, a najmä mladých ľudí a zamestnávateľov; 

20. berie na vedomie osobitnú správu EDA o vplyve záruky pre mladých ľudí a YEI na 

zamestnanosť mladých ľudí a poznamenáva, že tri roky od prijatia odporúčania Rady 

záruka pre mladých ľudí zatiaľ nesplnila očakávania; upozorňuje na pripomienku Dvora 

audítorov, že nie je možné dosiahnuť celú skupinu NEET len so zdrojmi z rozpočtu EÚ; 

konštatuje, že súčasná situácia neodráža očakávania pri zavedení záruky pre mladých 

ľudí, t. j. že sa zaistí, aby všetci NEET dostali do štyroch mesiacov kvalitnú ponuku na 

odbornú prípravu alebo zamestnanie; 

21. zdôrazňuje, že pretrvávajúci nesúlad medzi profilmi uchádzačov a ponukami v rámci 

záruky pre mladých ľudí prispieva k tomu, že sa vracajú k statusu NEET; konštatuje, že 

neexistuje žiadne všeobecne akceptované či spoločné vymedzenie pojmu „kvalitná 

ponuka“ v rámci záruky pre mladých ľudí; domnieva sa, že dobrým základom pre takéto 

vymedzenie by bol návrh, že ponuky sa považujú za kvalitné, keď sa zhodujú s úrovňou 

kvalifikácie a profilom uchádzača a potrebami trhu práce a vedú k udržateľnému 

a vhodnému začleneniu do trhu práce; domnieva sa, že vymedzenie tohto pojmu by samo 

osebe nezaručilo pozitívny výsledok účasti na záruke pre mladých ľudí, keďže 

nevyhnutnou podmienkou udržateľného začleňovania NEET do trhu práce je dostatočný 

hospodársky rast; 

22. vyzýva členské štáty, aby zefektívnili svoje systémy monitorovania a vykazovania 

s cieľom lepšie kvantifikovať ciele záruky pre mladých ľudí a uľahčiť vypracovanie 

aktivačných politík zameraných na mladých ľudí, ktoré by viac vychádzali z dôkazov, a 

najmä zlepšili schopnosť sledovať uchádzačov, ktorí opustia záruku pre mladých ľudí, 
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s cieľom čo najviac znížiť počet neznámych odchodov a získať údaje o ďalšej situácii 

všetkých účastníkov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala svoje usmernenia týkajúce sa 

zberu údajov, a členské štáty, aby prehodnotili svoje východiskové a cieľové hodnoty 

s cieľom minimalizovať riziko zveličovania výsledkov; 

23. uznáva, že v niektorých členských štátoch sa záruka pre mladých ľudí stala hnacou silou 

reforiem v politikách a lepšej koordinácie v oblastiach zamestnanosti a vzdelávania; 

zdôrazňuje význam: stanovenia realistických a merateľných cieľov pri presadzovaní 

politík a rámcov, ako je záruka pre mladých ľudí, identifikácie hlavných výziev a 

vhodných opatrení, ktoré by sa mali prijať na ich prekonanie, a zhodnotenia týchto výziev 

s náležitým ohľadom na zlepšenie zamestnateľnosti; konštatuje, že v niektorých prípadoch 

bolo ťažké presne určiť a posúdiť doterajší príspevok záruky pre mladých ľudí a že 

kvalitná štatistika by mala pomôcť členským štátom formulovať realistickejšie 

a účinnejšie politiky v oblasti mládeže bez toho, aby vzbudili falošné očakávania; 

24. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že dostupné finančné prostriedky YEI/ESF 

nenahradia verejné výdavky členských štátov v súlade s článkom 95 a odôvodnením 87 

nariadenia o spoločných ustanoveniach (nariadenie (EÚ) č. 1303/2013) a v súlade so 

zásadou doplnkovosti; zdôrazňuje, že programy, akým je napríklad záruka pre mladých 

ľudí, nesmú nahrádzať vlastné úsilie členských štátov v boji proti nezamestnanosti 

mladých ľudí a o udržateľnú integráciu do trhu práce; 

25. upozorňuje, že skupina NEET je veľmi rôznorodá; vyzýva členské štáty, aby vykonali 

podrobnú demografickú analýzu skupiny NEET, a navrhuje, aby sa presnejšie vymedzil 

pojem NEET; zdôrazňuje, že je potrebné poskytovať na mieru prispôsobené riešenia pre 

rôznorodú skupinu mladých ľudí, pričom je potrebné zohľadňovať miestne a regionálne 

okolnosti, napríklad tým, že sa zabezpečí užšie zapojenie zástupcov miestnych 

zamestnávateľov, miestnych poskytovateľov odbornej prípravy a miestnych orgánov; 

vyzýva členské štáty, aby každému uchádzačovi navrhli individuálne možnosti 

a vnútroštátnym verejným službám zamestnanosti poskytli pružnosť, ktorú potrebujú na 

úpravu modelov profilovania; 

26. vyzýva členské štáty, aby vypracovali vhodné stratégie dosiahnutia cieľovej skupiny 

a zintenzívnili úsilie o identifikáciu populácie NEET, najmä neaktívnych NEET, na 

ktorých sa súčasné systémy nevzťahujú, s cieľom ich registrácie a monitorovania situácie 

mladých ľudí opúšťajúcich systémy záruky pre mladých ľudí v špecifických intervaloch 

(po 6, 12 a 18 mesiacoch) s cieľom podporovať udržateľné začlenenie do trhu práce; 

zdôrazňuje, že rozmanitej skupine mladých ľudí je potrebné poskytnúť riešenia na mieru, 

pričom kľúčovou cieľovou skupinou musia byť tí, čo nie sú registrovaní; vyzýva členské 

štáty, aby zabezpečili, že dostupné finančné prostriedky ESF nebudú nahrádzať verejné 

výdavky, a konštatuje, že dostatočný hospodársky rast je nevyhnutným predpokladom 

účinnej integrácie NEET do trhu práce; 

27. požaduje efektívnu a transparentnú kontrolu, vykazovanie a monitorovanie vynakladania 

finančných prostriedkov vyčlenených na európskej aj vnútroštátnej úrovni, aby sa 

zabránilo zneužívaniu prostriedkov a plytvaniu s nimi; 

28. zdôrazňuje dôležitosť posilnenia spolupráce medzi všetkými relevantnými 

zainteresovanými stranami, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, ako sú verejné 

a podľa potreby aj súkromné služby zamestnanosti, vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie 
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odbornej prípravy, zamestnávatelia, mládežnícke organizácie a mimovládne organizácie 

pracujúce s mládežou, aby sa dosiahla celá populácia NEET; nabáda na väčšiu integráciu 

zainteresovaných strán prostredníctvom partnerského prístupu pri navrhovaní, vykonávaní 

a hodnotení záruky pre mladých ľudí; požaduje posilnenú spoluprácu medzi vzdelávacími 

inštitúciami a podnikateľmi s cieľom riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými 

zručnosťami; opakuje myšlienku, že partnerský prístup je založený na lepšom oslovovaní 

cieľového obyvateľstva a zaisťovaní poskytovania kvalitných ponúk;  

29. zastáva názor, že problémy súvisiace s nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými 

zručnosťami by sa mohli vyriešiť lepším identifikovaním zručností jednotlivcov 

a nápravou chýb v národných vzdelávacích systémoch; zdôrazňuje, že zvýšená mobilita 

mladých ľudí by mohla zlepšiť ich súbor zručností a spolu s uznávaním kvalifikácií by 

mohla pomôcť riešiť súčasné problémy týkajúce sa geografického nesúladu medzi 

ponúkanými a požadovanými zručnosťami; nabáda členské štáty, aby v tejto súvislosti vo 

väčšej miere využívali sieť EURES.  



 

AD\1131580SK.docx 9/10 PE602.832v03-00 

 SK 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO 

Dátum prijatia 21.6.2017    

Výsledok záverečného hlasovania vo 

výbore 

+: 

–: 

0: 

36 

4 

2 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, 

Enrique Calvet Chambon, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian 

Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina 

Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, 

Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, 

João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia 

Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, 

Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, António 

Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Joachim Schuster, Michaela 

Šojdrová 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

Xabier Benito Ziluaga, Monika Smolková, Milan Zver 

 



 

PE602.832v03-00 10/10 AD\1131580SK.docx 

SK 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO 

36 + 

ALDE 

ECR 

EPP 

 

S&D 

Verts/ALE 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská 

Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, 

Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne 

Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Milan Zver 

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, 

Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Siôn Simon, 

Monika Smolkova, Marita Ulvskog 

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke 

 

4 - 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes 

 

2 0 

ENF 

NI 

Mara Bizzotto 

Lampros Fountoulis 

 

Vysvetlivky použitých znakov: 

+ : za 

- : proti 

0 : zdržali sa hlasovania 

 

 


