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Otázka na ústne zodpovedanie O-000075/2021
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta 
Rafalska, Leila Chaibi
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Vec: Posilnenie postavenia európskej mládeže: zamestnanosť a sociálne zotavenie po 
pandémii

Pandémia má devastačný vplyv na zamestnanosť a sociálne postavenie mladých ľudí v Európe a 
vedie k potrebe okamžite konať na zaistenie a zlepšenie budúcnosti a životnej úrovne mladých. V 
tejto súvislosti predsedníčka von der Leyenová označila rok 2022 za Európsky rok mládeže, počas 
ktorého majú mladí Európania pokročiť vo svojom zotavovaní sa po pandémii z hľadiska, 
ekonomického, pracovného a sociálneho.

1. Ako mieni Komisia zapojiť mladých ľudí a ich zástupcov do rozhodovacích procesov o politikách 
zamestnanosti a sociálneho začlenenia v EÚ počas Európskeho roka mládeže 2022 a neskôr?

2. Ako mieni Komisia informovať o pokroku dosiahnutom vo vykonávaní odporúčania Rady o 
posilnenej záruke pre mladých ľudí a koordinovať príslušných aktérov vrátane občianskych 
partnerov, organizácií mládeže a sociálnych partnerov v rámci pôsobenia výboru EMCO? Zriadi 
Komisia doplnkovú pracovnú skupinu EÚ pre vykonávanie posilnenej záruky pre mladých ľudí?

3. Ako bude iniciatíva ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – vytýčiť si cieľ, naučiť sa, zvládnuť, 
dosiahnuť) dopĺňať posilnenú záruku pre mladých ľudí a prinášať jej pridanú hodnotu? Ako 
zabezpečí kvalitné pracovné príležitosti vrátane spravodlivého odmeňovania, prístup k sociálnej 
ochrane pre mladých a pracovné príležitosti v ich vlastnej krajine? Ako sa mieni Komisia dostať k 
tým najzraniteľnejším, ktorí nemajú prácu, nevenujú sa štúdiu ani odbornej príprave, aby sa do 
tohto programu zapojili?

4. Ako mieni Komisia spojiť príslušných aktérov, a to z verejného a súkromného sektora a z oblasti 
vzdelávania, pri rozpracovaní digitálnych, ekologických a podnikateľských zručností a tvorbe 
kvalitných pracovných príležitostí pre mladých?

5. Ako mieni Komisia vyjadriť uznanie súvislostí medzi sociálno-ekonomickými faktormi a duševným 
zdravím a riešiť rastúci problém duševných chorôb u mladých prostredníctvom nových iniciatív a 
aktualizáciou súčasných programov? Ako bude Komisia riešiť potreby duševného zdravia 
zraniteľných skupín mladých ľudí?

6. Ako plánuje Komisia podporiť kvalitné, flexibilné, inkluzívne, dostupné a otvorené vzdelávacie 
dráhy v záujme lepšieho začlenenia mladých ľudí do trhu práce, najmä mladých ľudí, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, do súčasných a nových 
programov, ako sú individuálne vzdelávacie účty a iniciatívy v oblasti mikrocertifikátov?

7. Mieni Komisia preskúmať súčasné európske nástroje, ako je rámec kvality pre stáže a európsky 
rámec pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu, a zahrnúť kritériá kvality do ponúk pre mladých 
vrátane zásady spravodlivého odmeňovania stážistov a praktikantov?

Predložené: 10.12.2021

Termín na zodpovedanie: 11.3.2022


