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Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

Tema: Europos jaunimo įgalinimas. Užimtumas ir socialinis atsigavimas po pandemijos

COVID-19 pandemija turi didžiulį neigiamą poveikį Europos jaunimo užimtumui ir socialiniam statusui, 
todėl būtina nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta ir pagerinta jaunimo ateitis bei gerovė. 
Atsižvelgdama į tai, Pirmininkė U. von der Leyen 2022 metus paskelbė Europos jaunimo metais, per 
kuriuos bus siekiama pažangos jauniems europiečiams atsigaunant po pandemijos ekonominėje, 
užimtumo ir socialinėje srityse.

1. Kaip Komisija ketina įtraukti jaunimą ir jo atstovus į sprendimų priėmimo procesą formuojant 
užimtumo ir socialinės įtraukties politiką ES 2022-aisiais Europos jaunimo metais ir vėliau?

2. Kaip Komisija ketina informuoti apie pažangą, padarytą įgyvendinant Tarybos rekomendaciją dėl 
sustiprintos Jaunimo garantijų iniciatyvos, ir koordinuoti veiklą Užimtumo komitete (EMCO) su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinius partnerius, jaunimo organizacijas ir 
socialinius partnerius? Ar Komisija sudarys papildomą ES darbo grupę sustiprintai Jaunimo 
garantijų iniciatyvai įgyvendinti?

3. Kaip iniciatyva ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – siekti, mokytis, išmokti, pasiekti) prisidės 
prie sustiprintos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo ir kokią pridėtinę vertę jai suteiks? 
Kaip bus užtikrinamos kokybiškos darbo vietos, įskaitant teisingą atlyginimą, socialinę apsaugą 
jaunimui ir galimybes įsidarbinti savo valstybėje? Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad ir 
pažeidžiamiausi nesimokantys, nedirbantys ir mokymuose nedalyvaujantys (NEET) jaunuoliai 
galėtų dalyvauti programoje?

4. Kaip Komisija ketina sutelkti atitinkamus suinteresuotuosius viešajam, privačiam ir švietimo 
sektoriui priklausančius subjektus, siekiant ugdyti skaitmeninius, žaliuosius ir verslumo įgūdžius ir 
kurti kokybiškas darbo vietas jaunimui?

5. Kaip Komisija ketina pažymėti, kad socialiniai ir ekonominiai veiksniai veikia psichikos sveikatos 
būklę, ir spręsti prastėjančios jaunimo psichikos sveikatos būklės problemą, įgyvendindama 
naujas iniciatyvas ir tobulindama esamas programas? Kaip Komisija rūpinsis pažeidžiamų 
jaunimo grupių psichikos sveikatos poreikiais?

6. Kaip Komisija ketina remti kokybiškas, lanksčias, įtraukias, prieinamas ir atviras mokymosi 
galimybes, kad jaunimas, ypač priklausantis NEET, būtų geriau įtrauktas į darbo rinką, 
pasitelkiant esamas ir naujas programas, pavyzdžiui, individualiąsias mokymosi sąskaitas ir 
mikrokredencialų iniciatyvas?

7. Ar Komisija ketina peržiūrėti dabartines Europoje taikomas priemones, pavyzdžiui, stažuočių 
kokybės sistemą ir kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinę sistemą, kad jaunimui 
teikiami pasiūlymai atitiktų kokybės kriterijus, įskaitant teisingo atlyginimo stažuotojams ir 
praktikantams principą?
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