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Otázka na ústne zodpovedanie O-000059/2020
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira 
Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Vec: Posilnenie záruky pre mladých ľudí

Komisia 1. júla 2020 predložila návrh odporúčania Rady týkajúceho sa mostu k pracovným miestam – 
posilnenia záruky pre mladých ľudí, ktorým sa nahrádza odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o 
zavedení záruky pre mladých ľudí1. V dôsledku pandémie COVID-19 rastie miera nezamestnanosti a 
neaktivity v EÚ a miliónom ľudí hrozí strata zamestnania. V júni 2020 bola miera nezamestnanosti 
mladých ľudí v celej EÚ na úrovni 16,8 % a očakáva sa jej výrazný nárast. Mladí ľudia 
pravdepodobne najviac pocítia negatívne dôsledky krízy.

Prostriedky na cielené opatrenia zamerané na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, vo výške 15 %, 
ktoré navrhla Komisia vo svojom zmenenom návrhu o Európskom sociálnom fonde + (ESF+) 
z 28. mája 2020, sa však v záveroch Európskej rady znížili na 10 %, čo je úplne v rozpore 
s ambíciami Únie investovať do mladých ľudí a čo by znemožnilo riešiť výzvy v sociálnej oblasti a v 
oblasti zamestnanosti po skončení pandémie COVID-19.

1. Ako Komisia hodnotí zníženie prostriedkov na cielené opatrenia zamerané na mladých ľudí, ktorí 
nie sú zamestnaní, ktoré prijala Európska rada vo svojich záveroch 21. júla 2020?

2. Ako chce Komisia zlepšiť monitorovanie vykonávania záruky pre mladých ľudí a nabádať členské 
štáty k vyššej efektívnosti tohto nástroja?

3. Podporuje Komisia výzvu Parlamentu na posilnenie kvality pracovných ponúk v rámci záruky pre 
mladých ľudí, napríklad preskúmaním odporúčania o rámci kvality pre stáže a podporou 
zavedenia záväznej zásady odmeňovania? Ako plánuje Komisia nabádať členské štáty, aby túto 
zásadu uplatňovali, a pomôcť im definovať záväzné kritériá pre kvalitné ponuky?

4. Aké konkrétne opatrenia plánuje Komisia prijať na zníženie nezamestnanosti podporou účasti na 
programoch odborného vzdelávania v rámci záruky pre mladých ľudí?

Predložené: 24/09/2020

Termín na zodpovedanie: 25/12/2020
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