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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000075/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta 
Rafalska, Leila Chaibi
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Przedmiot: Wzmocnienie pozycji młodzieży w Europie: zatrudnienie i odbudowa społeczna po 
pandemii

Pandemia COVID-19 druzgocąco wpływa na zatrudnienie i status społeczny młodych ludzi w Europie, 
w związku z czym potrzebne są natychmiastowe działania, aby zabezpieczyć i polepszyć przyszłość i 
dobrostan młodych ludzi. W tej sytuacji przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła rok 2022 
Europejskim Rokiem Młodzieży – ma to być rok postępu w naprawie sytuacji gospodarczej, sytuacji w 
zakresie zatrudnienia i sytuacji społecznej młodych Europejczyków po pandemii.

1. Jak Komisja zamierza zaangażować młodych ludzi i ich przedstawicieli w proces decyzyjny 
dotyczący polityki zatrudnienia i włączenia społecznego w UE w czasie Europejskiego Roku 
Młodzieży 2022 i później?

2. Jak Komisja zamierza sprawozdawać z postępów we wdrażaniu zalecenia Rady w sprawie 
wzmocnionej gwarancji dla młodzieży i skoordynować działania z zainteresowanymi podmiotami, 
w tym partnerami wywodzącymi się ze społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami 
młodzieżowymi i partnerami społecznymi, w ramach prac Komitetu ds. Zatrudnienia (EMCO)? 
Czy Komisja powoła uzupełniającą grupę roboczą UE ds. wdrażania wzmocnionej gwarancji dla 
młodzieży?

3. W jaki sposób inicjatywa Aim, Learn, Master, Achieve (ALMA) uzupełni wzmocnioną gwarancję 
dla młodzieży i wniesie do niej wartość dodaną? W jaki sposób zapewni ona wysokiej jakości 
miejsca pracy, w tym uczciwe wynagrodzenie oraz dostęp młodych ludzi do ochrony socjalnej i 
możliwości zatrudnienia w ich krajach? Jak Komisja zamierza dotrzeć do osób niekształcących 
się, niepracujących ani nieszkolących się znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, aby wzięły 
one udział w programie?

4. Jak Komisja zamierza umożliwić współpracę zainteresowanych podmiotów – w tym podmiotów z 
sektora publicznego i prywatnego oraz sektora edukacji – przy rozwijaniu umiejętności cyfrowych 
i ekologicznych oraz umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, a także przy tworzeniu wysokiej 
jakości miejsc pracy dla młodych ludzi?

5. W jaki sposób Komisja zamierza uznać związek między czynnikami społeczno-gospodarczymi a 
zdrowiem psychicznym oraz zająć się – za pomocą nowych inicjatyw i aktualizacji istniejących 
programów – narastającymi problemami ze zdrowiem psychicznym wśród młodych ludzi? Jak 
Komisja zajmie się potrzebami w zakresie zdrowia psychicznego grup młodych ludzi 
znajdujących się w trudnej sytuacji?

6. Jak Komisja zamierza wspierać wysokiej jakości, elastyczne, sprzyjające włączeniu 
społecznemu, dostępne i otwarte ścieżki uczenia się, aby lepiej włączać młodych ludzi – 
zwłaszcza niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się – w rynek pracy za pomocą 
istniejących i nowych programów, takich jak indywidualne konta edukacyjne i inicjatywy 
dotyczące mikrokwalifikacji?

7. Czy Komisja planuje przegląd istniejących instrumentów europejskich, takich jak ramy jakości 
staży oraz europejskie ramy jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego, aby 
uwzględnić w nich kryteria jakości ofert kierowanych do młodych ludzi, w tym zasadę uczciwego 
wynagradzania stażystów i praktykantów?
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