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Delegace naleznou v příloze závěry Rady o provádění záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí, přijaté Radou pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 

spotřebitele na jejím 3507. zasedání konaném dne 8. prosince 2016. 
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Závěry Rady o provádění záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

 

1. Výkonnost mladých lidí na trhu práce v EU se v posledních letech celkově zlepšila, nicméně 

více než 4,1 milionu mladých lidí (ve věku od 15 do 24 let) je dnes stále nezaměstnaných. 

Mladší generace byly silně zasaženy hospodářskou a finanční krizí a dodnes pociťují její 

důsledky v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti. 

 

2. Míra nezaměstnanosti mladých lidí sice poklesla – z nejvyšší úrovně 23,9 % v únoru 2013 na 

18,2 % v září 2016 –, ale nadále zůstává v EU a v řadě jejích regionů vysoká. Mezi členskými 

státy s nejnižšími a nejvyššími mírami nezaměstnanosti mladých lidí existuje rozdíl 

dosahující více než 30 procentních bodů. I přes přetrvávající výrazné odlišnosti mezi 

jednotlivými zeměmi a regiony zůstává nezaměstnanost mladých lidí pro EU jako celek 

prioritní záležitostí. 

 

3. Zejména od začátku krize vyvíjela EU značné úsilí zaměřené na zlepšení postavení mladých 

lidí, především prostřednictvím provádění doporučení týkajícího se záruk pro mladé lidi 

a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 

 

4. Po třech letech provádění záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých 

lidí je vhodné situaci přezkoumat a je nezbytné obnovit sdílený závazek EU zlepšit situaci 

v oblasti zaměstnanosti mladých lidí. 
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RADA EVROPSKÉ UNIE 

 

5. VÍTÁ sdělení Evropské komise o provádění záruky pro mladé lidi a fungování Iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí1 vydané v reakci na výzvu Evropské rady 

z června 2013.2 

 

6. BERE NA VĚDOMÍ návrh Komise na pokračování Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí, obsažený v jejím sdělení ze 14. září 2016.3 

 

7. BERE NA VĚDOMÍ iniciativu Komise pro mládež ze 7. prosince 2016 a vytvoření 

evropského sboru solidarity. 

 

8. PŘIPOMÍNÁ plán dohodnutý na summitu 27 členských států konaném v Bratislavě dne 

16. září 2016 a závěry Evropské rady ze zasedání ve dnech 20. a 21. října 20164, vyzývající 

k poskytnutí podpory EU členským státům v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých lidí 

a posílení programů EU zaměřených na mladé lidi. 

 

9. ZDŮRAZŇUJE, že úplné oživení v oblasti zaměstnanosti vyžaduje odpovídající kombinaci 

ekonomických politik, které upřednostňují růst doprovázený tvorbou pracovních míst 

a integraci nezaměstnaných, včetně nezaměstnaných mladých lidí, na trh práce, přičemž 

významnou úlohu při podpoře oživení hrají investice. 

 

10. OCEŇUJE odhodlání členských států provádět vnitrostátní systémy záruk pro mladé lidi 

a Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, jakož i první pozitivní výsledky, jichž 

bylo dosaženo díky dosavadním prováděným opatřením a reformám. 

                                                 
1 Dokumenty 12749/16 + ADD1, 2, 3. 
2 Dokument EUCO 104/2/13. 
3 Dokument 12183/16. 
4 Dokument EUCO 31/16. 
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11. UZNÁVÁ práci, kterou v zájmu dosažení lepších výsledků v oblasti záruk pro mladé lidi 

vykonaly členské státy s cílem uvolnit dodatečné finanční prostředky na posílení 

a modernizaci svých institucí působících na trhu práce a na podporu partnerství mezi 

odvětvím zaměstnanosti, vzdělávání a mládeže a navázat v souladu s vnitrostátní praxí 

spolupráci se sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami. 

 

12. VYZDVIHUJE, že členské státy podpořily reformy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, 

včetně systémů stáží a učňovské přípravy, ve snaze poskytnout mladým lidem požadované 

dovednosti, a usnadnit tak jejich přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu. 

 

13. ZDŮRAZŇUJE, že základem pro pokračování systémů záruk pro mladé lidi je zachování 

závazku vlád přijímat opatření zaměřená na řešení nezaměstnanosti mladých lidí. 

 

14. ZDŮRAZŇUJE, že při vytváření systémů záruk pro mladé lidi sehrála klíčovou úlohu 

finanční podpora poskytnutá prostřednictvím Evropského sociálního fondu a ve většině 

členských států prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 

 

15. PŘIPOMÍNÁ, že v souladu s regulačním rámcem byla první vnitrostátní hodnocení Iniciativy 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí předložena členskými státy na konci roku 2015. 

Druhé vnitrostátní hodnocení musí členské státy odevzdat do konce roku 2018. Tato 

hodnocení pomáhají Radě aktivně posoudit účinnost tohoto nástroje. 

 

16. ZDŮRAZŇUJE, že je důležité posílit podporu těch mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani 

se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET) a kteří nejsou registrováni 

u veřejných služeb zaměstnanosti. Různorodost osob spadajících do skupiny NEET musí být 

při vytváření politik pro jejich znovuzačlenění na trhu práce a do vzdělávání zohledněna, 

například případným zahrnutím poskytování vhodných sociálních služeb a služeb 

zaměstnanosti. 
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17. ZDŮRAZŇUJE, že je zapotřebí lépe spolupracovat se znevýhodněnými mladými lidmi 

a prosazovat různé cesty na trh práce. Zvláštní pozornost vyžaduje poskytování komplexní 

a fakticky podložené podpory mladým lidem, kteří musí při vstupu na trh práce překonávat 

četné překážky (chudobu, sociální vyloučení, nedostatek kvalifikací, zdravotní problémy, 

zdravotní postižení, přistěhovalecké prostředí a diskriminaci). 

 

18. UZNÁVÁ, že je třeba zajistit dobrou kvalitu nabídek a služeb, jež vedou k vytvoření 

udržitelného spojení s trhem práce. 

 

19. VYZDVIHUJE význam nezbytnosti individuálně zaměřeného poradenství a konzultačních 

služeb pro mladé lidi, zejména v období přechodu mezi nezaměstnaností, vzděláváním 

a prací. 

 

VYZÝVÁ ČLENSKÉ STÁTY, aby: 

 

20. Nadále zintenzivňovaly provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

a zajistily, aby z této iniciativy měli prospěch ti mladí lidé, kteří jsou nejvíce znevýhodněni. 

 

21. Nadále vyvíjely úsilí s cílem oslovit mladé lidi, kteří nejsou registrováni u veřejných služeb 

zaměstnanosti, mimo jiné diverzifikovaným přístupem k různým potřebám osob spadajících 

do skupiny NEET a navázat lepší spolupráci s těmi, kteří musí při vstupu na trh práce a pro 

setrvání na něm překonávat četné překážky, mimo jiné i prostřednictvím zvyšování 

kvalifikace. 

 

22. Zajistily, aby všechny nabídky poskytované v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí přispívaly k vytváření udržitelných spojení mladých lidí s trhem práce 

a případně k uznávání jejich dovedností. 

 

23. Pokračovaly v úsilí o dosažení většího souladu mezi vnitrostátními údaji a společným rámcem 

ukazatelů pro sledování záruk pro mladé lidi, a to při zohlednění stávajících možností 

a omezení vnitrostátních údajů. 
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VYZÝVÁ ČLENSKÉ STÁTY A KOMISI, ABY: 
 

24. Společně posoudily možnosti, jak zlepšit provádění a posílit finanční prostředky EU ve 
prospěch nezaměstnaných a neaktivních mladých lidí se zaměřením na znevýhodněné lidi 
a oblasti. 

 
25. Usilovaly v rámci evropské sítě veřejných služeb zaměstnanosti o další rozvoj kapacity 

veřejných služeb zaměstnanosti s cílem uskutečňovat program záruk pro mladé lidi a posoudit 
pokrok v této oblasti. 

 
26. Posoudily možnosti rozvoje nabídky učňovské přípravy v rámci záruk pro mladé lidi s cílem 

dosáhnout vysoké úrovně mobility učňů. 
 
VYZÝVÁ KOMISI, ABY: 
 
27. Nadále podporovala členské státy v jejich úsilí o boj proti nezaměstnanosti mladých lidí. 
 
28. Nadále podporovala vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů, zejména inovativních 

fakticky podložených postupů na podporu neregistrovaných osob spadajících do skupiny 
NEET a mladých lidí, kteří musí při vstupu na trh práce, pro setrvání na něm nebo při návratu 
ke vzdělávání překonávat četné překážky. 

 
29. Dosáhla součinnosti s jinými iniciativami v oblasti mládeže: 

 
a) podporou vzájemného učení a výměny osvědčených postupů mezi členskými státy 

o přizpůsobování vnitrostátních právních rámců tak, aby byly v souladu s rámcem pro 
kvalitu stáží; 

 
b) vyvíjením dalšího úsilí zaměřeného na podporu reforem systémů učňovské přípravy 

a mobility učňů na základě Evropské aliance pro učňovskou přípravu, a zejména 
podporou partnerství mezi zástupci podniků a poskytovateli odborného vzdělávání 
a přípravy; 

 
c) vyvíjením snahy o posílení partnerství s poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy 

a s odvětvím mládeže v kontextu strategie „Vzdělávání a odborná příprava 2020“ 
a strategie EU pro mládež. 
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VYZÝVÁ VÝBOR PRO ZAMĚSTNANOST, ABY: 
 

30. Dále zkvalitnil sledování provádění systémů záruk pro mladé lidi na vnitrostátní úrovni 

prostřednictvím mnohostranného dohledu v rámci evropského semestru a společného rámce 

ukazatelů v zájmu sledování záruk pro mladé lidi. 

 

31. Prozkoumal možnost projednat v mezích uvedeného rámce ukazatelů normy pro kvalitativní 

kritéria. 

 

32. Pokračoval v úsilí o zajištění transparentnosti, lepší srovnatelnosti a shodného výkladu 

údajů, které jsou prostřednictvím tohoto rámce ukazatelů shromažďovány. 

 

 


