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Pitanje za usmeni odgovor O-000058/2020
upućeno Vijeću
Članak 136. Poslovnika
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira 
Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
u ime Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

Predmet: Jačanje Garancije za mlade

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je jedan od njezinih političkih prioriteta 
pretvaranje Garancije za mlade u trajan instrument za borbu protiv nezaposlenosti mladih i da bi za 
Garanciju trebalo povećati sredstva i uvesti redovno izvještavanje kako bi se zajamčilo ostvarenje 
njezinih ciljeva u svakoj od država članica. Komisija je 1. srpnja 2020. iznijela Prijedlog preporuke 
Vijeća o lakšem prelasku u svijet rada – jačanju Garancije za mlade i zamjeni Preporuke Vijeća od 
22. travnja 2013. o uspostavi Garancije za mlade1.

Zbog pandemije bolesti COVID-19 stopa nezaposlenosti i neaktivnosti u EU-u je u porastu i milijunima 
ljudi prijeti gubitak zaposlenja. U lipnju 2020. stopa nezaposlenosti mladih u EU-u bila je 16,8 % te se 
očekuje njezin nagli porast. Predviđa se da će posljedice krize najteže pogoditi mlade.

1. Smatra li Vijeće da se smanjenjem izdvojenih sredstava u korist ciljanih mjera za pomoć 
nezaposlenim mladima koje je Europsko vijeće usvojilo u svojim zaključcima od 21. srpnja 2020. 
podupiru ambicije Unije da ulaže u mlade? Kako se to znatno smanjenje može opravdati ako je 
borba protiv nezaposlenosti mladih jedan od glavnih prioriteta Unije? Kako se uz to znatno 
smanjenje može doprinijeti razvoju vještina i reagirati na socijalne izazove i izazove u području 
zapošljavanja u razdoblju nakon bolesti COVID-19?

2. Kako Vijeće namjerava potaknuti države članice da povećaju učinkovitost tog instrumenta? 
Podržava li Vijeće stajalište Parlamenta prema kojem je kvaliteta radnih mjesta i pripravništava 
koja se nude mladima ključna za osiguravanje njihove održive integracije na tržište rada? 
Namjerava li Vijeće uvesti obvezujuće kriterije kvalitete za te ponude?

3. Koje konkretne mjere Vijeće namjerava poduzeti kako bi poboljšalo strategije informiranja i 
osvješćivanja te uključivost Garancije za mlade?
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