
PE658.657v01-00

Pitanje za usmeni odgovor O-000059/2020
upućeno Komisiji
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

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 mlade najteže pogoditi posljedice krize.

Unatoč tome, 15 % izdvojenih sredstava u korist ciljanih mjera za pomoć nezaposlenim mladima u 
izmijenjenom Prijedlogu Komisije o ESF-u + od 28. svibnja 2020. smanjeno je na 10 % u zaključcima 
Europskog vijeća, što je posve u suprotnosti s ambicijama Unije da ulaže u mlade te će stoga 
spriječiti rješavanje socijalnih problema i problema zaposlenosti u razdoblju nakon suzbijanja bolesti 
COVID-19.

1. Kako Komisija ocjenjuje smanjenje izdvojenih sredstava u korist ciljanih mjera za pomoć 
nezaposlenim mladima koje je Europsko vijeće usvojilo u svojim zaključcima od 
21. srpnja 2020.?

2. Kako Komisija namjerava poboljšati praćenje provedbe Garancije za mlade i potaknuti države 
članice da povećaju učinkovitost tog instrumenta?

3. Podržava li Komisija poziv Parlamenta da se poveća kvaliteta ponuda za zapošljavanje u okviru 
Jamstva za mlade, primjerice revizijom Preporuka Vijeća o kvalitativnom okviru za pripravništvo i 
podupiranjem uvođenja obvezujućeg načela naknade za rad? Kako Komisija namjerava 
potaknuti države članice da to provedu i pomoći im da definiraju obvezujuće kriterije za kvalitetne 
ponude?

4. Koje konkretne mjere Komisija namjerava poduzeti kako bi smanjila nezaposlenost promicanjem 
sudjelovanja u programima strukovnog osposobljavanja u okviru Jamstva za mlade?
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