
Szkic europejskich tendencji w 
zakresie kształtowania polityk 
ułatwiających wejście osób 
młodych na rynek pracy.  

Gwarancja dla młodzieży, Inicjatywa na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, i inne działania UE 
zwalczające bezrobocie ludzi młodych 

  



Priorytety Komisji Junckera: 

•  zrównoważony wzrost oraz miejsca pracy 

•  unia energetyczna 

•  umowa handlowa z USA (TTIP) 

•  reforma strefy euro 

•  wspólny rynek oraz przemysł 

•  agenda cyfrowa 



 Annual Growth Survey 2015:  

Pozytywne sprzężenie zwrotne 



Semestr Europejski 



Rekomendacje UE dla Polski (2011-2014) 
Podjęte działania: Pozostałe wyzwania: 

Finanse publiczne 
-  Wzrost ustawowego wieku emerytalnego 
-  Reguła wydatkowa 

Finanse publiczne 
-  Nadmierny deficyt 
-  Reformy systemów emerytalnych dla rolników i górników 

System podatkowy 
-  Środki mające na celu zwiększenie efektywności 

administracji podatkowej  
-  Pierwsze kroki w kierunku digitalizacji deklaracji 

podatkowych 

System podatkowy 
-  Wypełnianie powinności podatkowych oraz uchylanie się od 

przepisów podatkowych 
-  Nieprzejrzystość systemu VAT 

Rynek pracy/edukacja 
-  Dostępność opieki nad dz iećmi i edukacj i 

przedszkolnej  
-  Reforma systemu kształcenia zawodowego 
-  Przyjęcie strategii uczenia się przez całe życie 
-  Reforma nauki i szkolnictwa wyższego 

Rynek pracy/edukacja 
-  Uczestnictwo w rynku pracy kobiet i osób starszych 
-  Bezrobocie wśród młodzieży 
-  Przejście z umów na czas określony do stałego zatrudnienia 
-  Znaczenie edukacji na rynku pracy  
-  Dostępność usług wczesnej opieki nad dziećmi 

Rynki produktów i usług 
-  Liberalizacja zawodów regulowanych 

Sektory sieciowe 
-  Inwestycje w drogi i autostrady 
-  Infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna 

Sektory sieciowe 
-  Infrastruktura energetyczna i połączenia międzygraniczne 
-  Inwestycje w koleje i sieci szerokopasmowe 

Badania i innowacje 
-  Niski poziom wydatków na RDI w sektorze prywatnym  
-  Reforma ram wsparcia innowacji, w tym bodźce podatkowe 

Administracja publiczna 
-  Jakość usług publicznych 





Gwarancja dla młodzieży 

•  Gwarancja dla młodzieży powinna umożliwić 
młodym ludziom znalezienie pracy 
odpowiadającej ich wykształceniu, kwalifikacjom i 
doświadczeniu, lub pozwolić im na zdobycie 
takiego wykształcenia, kwalifikacji i 
doświadczenia, które bezpośrednio podniesie ich 
szansę na znalezienie odpowiadającej im oferty 
pracy na rynku. 



Gwarancja dla młodzieży 

•  Żaden młody człowiek nie powinien pozostać bez 
pracy, lub nieaktywnym przez okres dłuższy niż 4 
miesiące. 



Inicjatywa na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych (YEI) 

•  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych (YEI) – w odniesieniu do państw 
członkowskich, w których znajdują się regiony, 
gdzie stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25 
proc.  



Inicjatywa na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych (YEI) 

•  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych może być 
wykorzystywana do wspierania działań takich jak: pierwsze 
doświadczenia zawodowe, zapewnianie praktyk i 
przyuczania do zawodu, wspieranie uruchamiania 
działalności gospodarczej przez młodych przedsiębiorców, 
wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe, 
programy drugiej szansy dla osób przedwcześnie 
kończących naukę, ukierunkowane subsydiowanie 
wynagrodzeń i dotacje na zatrudnianie nowych 
pracowników. 



Inne instrumenty 

•  Powyższe działania: tzn. gwarancja i inicjatywa są 
uzupełniane przez inne narzędzia opracowane na 
szczeblu UE, takie jak m.in. europejski sojusz na 
rzecz przygotowania zawodowego, rama 
kwalifikacyjna (jakości) dla staży i praktyk, sieć 
EURES, i inicjatywa "Twoja pierwsza praca z 
EURESem". 





Semestr europejski 
 

•  W ramach zaleceń Rady na 2014 r. 18 państw 
członkowskich zostało wezwanych dla podjęcia pilnych 
działań dla zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, a 8 
państw członkowskich zostało bezpośrednio wezwanych do 
wdrażania Gwarancji dla młodzieży. Obecnie, Komisja w 
raportach dotyczących poszczególnych krajów 
członkowskich zidentyfikowała problem bezrobocia dla 
młodzieży ponownie jako istotny dla wielu z nich, w tym dal 
Polski. 


