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Vprašanje za ustni odgovor O-000059/2020
za Komisijo
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

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.

Kljub temu so bila sredstva za ciljno usmerjene ukrepe za brezposelne mlade, ki so v spremenjenem 
predlogu Komisije o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) z dne 28. maja 2020 znašala 15 %, v 
sklepih Evropskega sveta zmanjšana na 10 %, kar je v celoti v nasprotju z ambicijami Unije, da se 
vlaga v mlade, in zato onemogoča spopadanje s socialnimi in zaposlitvenimi izzivi v dobi po pandemiji 
COVID-19.

1. Kako Komisija ocenjuje zmanjšanje sredstev za ciljno usmerjene ukrepe za brezposelne mlade, 
kot ga je sprejel Evropski svet v sklepih z dne 21. julija 2020?

2. Kako namerava Komisija izboljšati spremljanje izvajanja jamstva za mlade in države članice 
spodbuditi, da povečajo učinkovitost instrumenta?

3. Ali Komisija podpira poziv Parlamenta za okrepitev kakovosti zaposlitvenih ponudb v sklopu 
jamstva za mlade, na primer s pregledom priporočila o okviru za kakovost pripravništev in s 
podpiranjem uvedbe zavezujočega načela plačila? Kako namerava Komisija spodbuditi države k 
izvajanju tega cilja in jim pomagati pri opredelitvi zavezujočih meril kakovostne ponudbe?

4. Katere konkretne ukrepe namerava Komisija sprejeti, da bi zmanjšala brezposelnost s 
spodbujanjem udeležbe v programih poklicnega izobraževanja v sklopu jamstva za mlade?
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