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Vprašanje za ustni odgovor O-000058/2020
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira 
Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Zadeva: Okrepitev jamstva za mlade

Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je v svojih političnih prednostnih nalogah izjavila, da bo 
jamstvo za mlade preoblikovala v trajni instrument za boj proti brezposelnosti mladih in da bo moralo 
jamstvo imeti večji proračun in redno poročanje, da se bo lahko zagotovilo, kar je bilo obljubljeno v 
vseh državah članicah. Komisija je 1. julija 2020 predložila predlog priporočila Sveta o mostu do 
delovnih mest – okrepitvi jamstva za mlade, s katerim je nadomestila priporočilo Sveta z dne 
22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mlade1.

Zaradi pandemije COVID-19 stopnje brezposelnosti in neaktivnosti v EU naraščajo, milijonom ljudi pa 
grozi, da bodo izgubili delovno mesto. Junija  2020 je brezposelnost mladih v EU znašala 16,8 %, ta 
delež pa naj bi se po pričakovanjih močno povečal. Negativne posledice krize bodo verjetno najbolj 
prizadele mlade.

1. Ali Svet meni, da zmanjšanje sredstev za ciljno usmerjene ukrepe za mlade, ki niso zaposleni, 
kot ga je sprejel Evropski svet v sklepih z dne 21. julija 2020, podpira ambicije Unije glede 
vlaganja v mlade? Kako je mogoče to znatno zmanjšanje upravičiti, če pa je boj proti 
brezposelnosti mladih ena od glavnih prednostnih nalog Unije? Kako lahko to znatno zmanjšanje 
obravnava potrebo po razvoju znanj in spretnosti ter družbene in zaposlitvene izzive v dobi po 
pandemiji COVID-19?

2. Kako namerava Svet države članice spodbuditi, da bodo povečale učinkovitost instrumenta? Ali 
Svet podpira stališče Parlamenta, da je kakovost delovnih mest in pripravništev za mlade 
bistvena za njihovo trajnostno vključevanje na trg dela? Ali namerava Svet uvesti zavezujoča 
merila kakovosti za ponudbe?

3. Katere konkretne ukrepe namerava Svet sprejeti, da bi izboljšal strategije ozaveščanja in 
vključevalnost jamstva za mlade?
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