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Suullisesti vastattava kysymys O-000075/2021
komissiolle 
työjärjestyksen 136 artikla
Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta 
Rafalska, Leila Chaibi
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Aihe: Eurooppalaisten nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen: työllisyys ja sosiaalinen 
elpyminen pandemian jälkeen

Covid-19-pandemialla on ollut tuhoisa vaikutus nuorten työllisyyteen ja sosiaaliseen asemaan 
Euroopassa. Sen vuoksi tarvitaan välittömiä toimia nuorten tulevaisuuden turvaamiseksi ja 
hyvinvoinnin lisäämiseksi. Komission puheenjohtaja von der Leyen nimesi vuoden 2022 Euroopan 
nuorison teemavuodeksi. Teemavuodella on tarkoitus tukea nuorten eurooppalaisten taloudellista ja 
sosiaalista elpymistä sekä työllisyyttä pandemian jälkeen.

1. Miten komissio aikoo ottaa nuoret ja heidän edustajansa mukaan EU:n työllisyyspolitiikkaa ja 
sosiaalisen osallisuuden politiikkaa koskevaan päätöksentekoon Euroopan nuorison 
teemavuoden 2022 aikana ja tämän jälkeen?

2. Miten komissio aikoo raportoida edistymisestä entistä vahvemmasta nuorisotakuusta annetun 
neuvoston suosituksen täytäntöönpanossa? Miten se aikoo koordinoida työllisyyskomitean 
(EMCO) työtä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan 
edustajat, nuorisojärjestöt ja työmarkkinaosapuolet? Aikooko komissio perustaa entistä 
vahvemman nuorisotakuun täytäntöönpanoa varten täydentävän EU-työryhmän?

3. Miten uusi ALMA-aloite (Aim, Learn, Master, Achieve) täydentää entistä vahvempaa 
nuorisotakuuta ja mitä lisäarvoa se tuo siihen? Miten aloitteella varmistetaan laadukkaat 
työpaikat, mukaan lukien kohtuullinen korvaus, sosiaalisen suojelun saatavuus nuorille ja 
työmahdollisuudet omassa maassaan? Miten komissio aikoo saavuttaa kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret 
(NEET) ja saada heidät osallistumaan ohjelmaan?

4. Miten komissio aikoo ottaa asiaankuuluvat sidosryhmät, kuten julkisen, yksityisen ja 
koulutussektorin, mukaan nuorten digitaalisten, vihreiden ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen ja 
laadukkaiden työllistymismahdollisuuksien luomiseen?

5. Miten komissio aikoo ottaa huomioon sosioekonomisten tekijöiden ja mielenterveyden välillä 
vallitsevan yhteyden? Miten se aikoo puuttua uusia aloitteita käynnistämällä ja nykyisiä ohjelmia 
päivittämällä nuorten mielenterveysongelmia koskevaan kasvavaan ongelmaan? Miten komissio 
aikoo vastata haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ryhmien mielenterveystarpeisiin?

6. Miten komissio aikoo nykyisissä ja uusissa ohjelmissa tukea laadukkaita, joustavia, osallistavia, 
saavutettavia ja avoimia oppimispolkuja, kuten yksilöllisiä oppimistilejä ja mikrotutkintoja, jotta 
nuoret, erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, pääsevät paremmin 
työmarkkinoille?

7. Aikooko komissio tarkastella uudelleen EU:n nykyisiä välineitä, kuten harjoittelun laatupuitteita ja 
laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisia puitteita, jotta niihin 
sisällytettäisiin nuorille osoitettavia tarjouksia koskevat laatukriteerit, mukaan lukien 
harjoittelijoille maksettavan kohtuullisen korvauksen periaate?
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