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Vážený pane předsedo,  

děkujeme Poslanecké sněmovně za její stanovisko k návrhu doporučení Rady o mostu k 

pracovním místům – posílení záruk pro mladé lidi a o nahrazení doporučení Rady ze dne 

22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi (COM(2020)277 final) a ke sdělení 

Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů – Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním 

místům pro příští generaci (COM(2020) 276 final). 

Návrh doporučení, který Rada mezitím dne 30. října 2020 již přijala, jakož i uvedené 

sdělení přispívají ke strategii oživení po pandemii COVID-19 a jsou v souladu s 

pracovním programem Komise na rok 2020. Jejich cílem je pomoci mladým lidem v EU 

vstoupit na trh práce, zejména v obtížné situaci způsobené pandemií COVID-19. Kromě 

toho zdůrazňují potřebu věnovat větší pozornost zranitelným skupinám, začlenit 

ekologickou a digitální transformaci do politik zaměstnanosti mladých lidí a zajistit, aby 

mladí lidé měli pro vstup na trh práce vhodné dovednosti.  

Vítáme také, že Poslanecká sněmovna v zásadě podporuje obecné cíle tohoto návrhu. 

Bereme na vědomí vyjádřený názor, že v případě posuzování digitálních dovedností je 

nutné zohlednit kapacity úřadů práce a dalších odborných pracovišť, a rádi bychom Vás 

informovali o tom, že mnoho veřejných služeb zaměstnanosti posouzení dovedností 

uchazečům o zaměstnání již nabízí, včetně posouzení digitálních dovedností. 

Připomínáme doporučení pro Českou republiku týkající se posílení kapacity veřejných 

služeb zaměstnanosti a zlepšení zaměstnatelnosti zranitelných skupin, mimo jiné 

zvýšením digitálních dovedností, pro jehož účely Česká republika vyčlenila v současném i 

v nadcházejících programových obdobích poměrně značné finanční prostředky z 

Evropského sociálního fondu. Pokud to bude nutné, rádi podpoříme vzájemné učení v 

této oblasti, například v rámci Evropské sítě veřejných služeb zaměstnanosti nebo 

skupiny vnitrostátních koordinátorů záruk pro mladé lidi. 

V rámci stávajícího programu Erasmus+ (pro roky 2014–2020) bylo jednou z priorit 

projektů partnerství (klíčová akce 2) řešit během těchto sedmi let programového období 

problém předčasného ukončování školní docházky a znevýhodnění. Podpořeno bylo 

celkem 2 400 projektů zaměřených na tuto prioritu. Toto téma zůstane prioritou pro 
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projekty partnerství i v novém programu. Důležitou novinkou v novém programu bude 

nabídka nových příležitostí pro žáky v rámci klíčové akce 1 (hlavní akce v oblasti 

mobility programu Erasmus+). Nový program bude v této souvislosti a také v souladu s 

celkovou strategií začleňování upřednostňovat ty žádající organizace, které se rozhodnou 

pracovat s žáky, jejichž příležitosti jsou omezené, včetně žáků, kteří se potýkají s 

překážkami, jež s sebou nesou systémy vzdělávání a odborné přípravy (osoby předčasně 

ukončující školní docházku a osoby, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání 

nebo odborné přípravy (NEET)). 

Doufáme, že jsme uvedenými vysvětleními na připomínky Poslanecké sněmovny 

dostatečně reagovali, a těšíme se na další pokračování vzájemného politického dialogu.  

S úctou 

 

 

Maroš Šefčovič      Nicolas Schmit 

místopředseda       člen Komise 
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