
 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

224. 

USNESENÍ SENÁTU 

z 8. schůze, konané dne 20. července 2017 

 

k  balíčku sdělení ke zlepšení příležitostí mladých lidí 

 

Senátní tisk č. K 18/11 -  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investice do evropské mládeže 
Senátní tisk č. K 19/11 -  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský sbor solidarity 
Senátní tisk č. K 20/11 -  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování a modernizace 
vzdělávání 
 
Senát 

 
I.  
 

podporuje  
úsilí Komise zaměřené na zlepšení investic do evropské mládeže, díky kterým by 
mladí lidé mohli snáze nalézt zaměstnání nebo mít lepší přístup ke vzdělání;   

 
II. 
 

1. má však výhrady 
k předloženým sdělením, jelikož neobsahují dostatečně podrobné informace 
o navrhovaných opatřeních a iniciativách, a proto není možné plně vyhodnotit 
jejich budoucí dopad;  

 
2. je toho názoru,  

že namísto řešení nezaměstnanosti formou uplatňování záruk pro mladé lidi 
prostřednictvím finančního nástroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých 
lidí by mělo být zejména využíváno Evropského sociálního fondu, jehož intervence 
se zaměřují obdobným směrem a je možné je přizpůsobit specifickým potřebám 
členských států; 

 
3. podporuje  

vytváření lepších příležitostí díky zlepšování a modernizaci vzdělávání a odborné 
přípravy, které by však mělo probíhat souběžně nejen se zkvalitněním vzdělávání, 
ale zejména by mělo být provázáno s trhem práce; vnímá zároveň pozitivně i 
zamýšlenou podporu zahraničních odborných stáží studentů v délce 6 až 12 
měsíců a podporuje již existující programy, zejména Erasmus+; 



 
 

4. souhlasí 
s hlavním cílem navrhovaného Evropského sboru solidarity; upozorňuje však, že 
Evropská komise zahájila činnosti tohoto sboru bez jasného právního základu, 
systému financování a fungování a rovněž bez předchozí konzultace s členskými 
státy a Evropským parlamentem; 

 
5. domnívá se, 

že není nutné omezovat časový limit dobrovolnické činnosti na dobu od 2 do 12 
měsíců; 

 
6. je rovněž toho názoru,  

že by Evropský sbor solidarity neměl snižovat finanční prostředky vyčleněné na již 
fungující nástroje (např. Erasmus+); 

 
7. konstatuje,  

že současné problémy vzdělávacího systému včetně snižující se úrovně základních 
dovedností jsou známé a do značné míry korespondují i se situací v ČR; zlepšování 
vzdělávání na všech stupních je a bude výrazně ovlivněno nejenom vzdělávacím 
systémem, ale i aktivitou samotných žáků, rodinným prostředím a společenským 
uznáním získané kvalifikace; 

 
III. 
pověřuje 
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Jaromír Strnad v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


