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Vprašanje za ustni odgovor O-000075/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta 
Rafalska, Leila Chaibi
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Zadeva: Krepitev vloge mladih v Evropi: zaposlovanje po pandemiji in socialno okrevanje

Pandemija covida-19 ima uničujoč učinek na zaposlovanje in socialni status mladih v Evropi, zaradi 
česar je treba takoj ukrepati, da bi jim zagotovili boljšo prihodnost in večjo blaginjo. Zato je 
predsednica Komisije Ursula von der Leyen razglasila leto 2022 za evropsko leto mladih, posvečeno 
napredku pri gospodarskem, zaposlovalnem in socialnem okrevanju po pandemiji.

1. Kako namerava Komisija mlade in njihove predstavnike vključiti v sprejemanje političnih odločitev 
na ravni EU na področju zaposlovanja in socialnih vprašanj med evropskim letom mladih 2022 in 
po tem?

2. Kako namerava Komisija poročati o doseženem napredku pri izvajanju priporočil Sveta glede 
okrepljenega jamstva za mlade in kako se namerava pri delu v Odboru za zaposlovanje (EMCO) 
usklajevati z ustreznimi deležniki, vključno s partnerji iz civilne družbe, organizacijami mladih in 
socialnimi partnerji? Ali bo Komisija vzpostavila komplementarno delovno skupino EU za 
izvajanje okrepljenega jamstva za mlade?

3. Kako bo pobuda ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – zastavi si cilj, nauči se, obvladaj, dosezi) 
dopolnjevala okrepljeno jamstvo za mlade in mu prinesla dodano vrednost? Kako bo mladim 
zagotovila kakovostna delovna mesta, vključno s pravičnim plačilom, dostop do socialne zaščite 
in zaposlitvene možnosti v njihovi državi? Kako namerava Komisija pomagati najbolj ranljivim 
mladim, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), ter jih privabiti k 
sodelovanju v tem programu?

4. Kako namerava Komisija povezati ustrezne deležnike, vključno z javnim, zasebnim in 
izobraževalnim sektorjem, pri razvoju digitalnih, zelenih in podjetniških znanj in spretnosti ter 
ustvarjanju kakovostnih zaposlitvenih možnosti za mlade?

5. Kako namerava Komisija priznati povezavo med socialno-ekonomskimi dejavniki in duševnim 
zdravjem ter se spopasti z vse slabšim stanjem na področju duševnega zdravja mladih prek 
novih pobud in posodobitve obstoječih programov? Kako bo Komisija obravnavala potrebe 
ranljivih skupin mladih na področju duševnega zdravja?

6. Kako namerava Komisija prek obstoječih in novih programov, kot so individualni učni računi in 
pobude za mikrokvalifikacije, podpreti kakovostne, prožne, vključujoče, dostopne in odprte učne 
poti za boljše vključevanje mladih, zlasti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, na trg dela?

7. Ali Komisija namerava pregledati obstoječe evropske instrumente, kot sta okvir za kakovost 
pripravništev in evropski okvir za kakovostna in učinkovita vajeništva, ter vanje vključiti merila 
kakovosti ponudbe za mlade, vključno z načelom poštenega plačila pripravnikov in praktikantov?
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