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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0222/2015 

Europaparlamentets resolution om skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i 
EU för 2000-talet: kompetensfrämjande åtgärder och rättighetsgrundade arbetstillfällen 
av hög kvalitet som ett sätt att återhämta sig från krisen 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 29 april 2015 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden, vad gäller en ökning 
av det inledande förskottet till operativa program som får stöd från 
sysselsättningsinitiativet för unga1, 

– med beaktande av sin resolution av den 17 juli 2014 om ungdomssysselsättning2, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2014 om respekt för den 
grundläggande rätten till fri rörlighet i EU, 

– med beaktande av en av prioriteringarna i Europeiska rådets slutsatser av den 26–
27 juni 2014: att bidra till att utveckla färdigheter och ge alla en möjlighet att utnyttja 
sina talanger och sina chanser i livet genom att främja de rätta färdigheterna för den 
moderna ekonomin och ett livslångt lärande, 

– med beaktande av kommissionens förslag av den 17 januari 2014 till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för 
arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare 
integration av arbetsmarknaderna,  

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0110. 
2 Antagna texter, P8_TA(2014)0010. 
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– med beaktande av rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av 
icke-formellt och informellt lärande (2012/C 398/01), 

– med beaktande av parlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 
om nyckelkompetenser för livslångt lärande, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0000/2015), och av följande skäl: 

A. Yrken och antalet lediga platser som inte kan besättas på grund av brist på kvalificerade 
arbetstagare varierar mycket mellan medlemsstaterna. 

B. Den höga långtidsarbetslösheten är mycket oroväckande med ungefär 12,4 miljoner 
personer som varit arbetslösa längre än ett år, och av dem har mer än 6 miljoner varit 
arbetslösa i mer än två år. Långtidsarbetslöshet hotar den enskildes framtid liksom vår 
sociala marknadsekonomis hållbarhet och har blivit ett strukturellt problem. 

C. Åtstramningar och arbetsmarknadsreformer inverkar negativt på 
sysselsättningsskapande och arbetstillfällenas kvalitet. En europeisk arbetsmarknad som 
förser arbetstagare och arbetsgivare med underliggande säkerhet bidrar till att uppnå 
Europa 2020-strategins mål vad gäller sysselsättning, fattigdom och social utestängning. 

D. Var tredje europeisk arbetstagare var antingen över- eller underkvalificerad för sitt 
arbete år 20121. Unga arbetstagare är i allmänhet oftare formellt överkvalificerade och 
har oftare än äldre arbetstagare arbeten som i lägre grad överensstämmer med deras 
kompetens. 

E. Unga har drabbats oproportionerligt av krisen och har blivit den grupp som löper störst 
risk för fattigdom. 

Den ekonomiska krisen och dess verkningar 

1. Europaparlamentet beklagar att medborgare i den europeiska ekonomiska krisens 
kölvatten drabbas hårt av ökad fattigdom och arbetslöshet samt stigande ojämlikhet. 
Parlamentet konstaterar att flera medlemsstater brottas med hög arbetslöshet (EU-28: 
9,9 %). Parlamentet är dessutom bekymrat över att arbetslösheten bland unga (EU-28: 
21,4 %) är generellt mycket högre än för resten av befolkningen. 

2. Europaparlamentet betonar att EU:s arbetskraft har stora problem i efterdyningarna av 
finanskrisen 2008, åtstramningsåtgärderna och den efterföljande ekonomiska 
avmattningen. Dessa felaktiga politiska vägval har lett till nedskärningar i de offentliga 
utgifterna för utbildning och samhällstjänster, och åtgärder som minskar 
anställningsskyddet har varit vanligt förekommande. 

3. Europaparlamentet betonar att krisåtgärderna som varit inriktade på att minska de 
offentliga utgifterna i de krisdrabbade länderna redan har haft en direkt negativ effekt, 

                                                 
1 Europeiska kommissionen (2013): Employment and Social Developments in Europe. 
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särskilt för unga, på grund av nedskärningar inom utbildning, jobbskapande, stödtjänster 
och välfärdstjänster. Tyvärr har åtgärder som drabbar unga utarbetats utan att involvera 
de berörda och deras företrädare. 

4. Europaparlamentet anser att ambitiösa ekonomiska och sociala strategier och smarta 
och hållbara arbetsmarknadsreformer, starka offentliga tjänster och riktade investeringar 
samt ökad tillgång till långsiktig och hållbar finansiering är avgörande för ett rättvisare 
och hållbarare samhälle för alla och för rättighetsbaserade arbetstillfällen av hög kvalitet 
så att arbetstagare kan få en inkomst som de kan leva på och den sociala delaktigheten 
förbättras. Det behövs också hållbara och robusta välfärdssystem på en nivå som inte 
leder till fattigdom.  

Situationen på EU:s arbetsmarknad 

5. Europaparlamentet noterar att det dels finns 24 miljoner arbetslösa i Europa, inklusive 
7,5 miljoner unga som varken arbetar eller studerar, dels två miljoner lediga tjänster. Att 
ta itu med endast kompetensglappet kommer inte att lösa det strukturella problemet med 
den höga arbetslösheten i Europa. 

6. Europaparlamentet är bekymrat över att arbetslösheten i EU fortfarande är relativt hög 
(mars 2015, EU-28: 9,9 %) och har minskat betydligt i bara ett fåtal länder, och 
uppmärksammar de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna, där Tyskland och 
Österrike har den lägsta arbetslösheten (ca 5 %) och Grekland och Spanien den högsta 
(26 % respektive 23 %)1. En växande skillnad inom och mellan medlemsstaternas 
arbetsmarknader kan potentiellt leda till att solidariteten inom unionen undergrävs. 

7. Europaparlamentet framhåller att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor i 
EU är mer än 10 procentenheter lägre än för män. Om Europa 2020-strategins mål på 
75 % sysselsättning ska kunna uppnås är det nödvändigt att öka sysselsättningen bland 
kvinnor genom politiska åtgärder som i synnerhet inriktas på möjligheter att förena 
arbete med ansvar i hemmet. 

8. Europaparlamentet konstaterar att även ungdomsarbetslösheten varierar kraftigt inom 
EU och att arbetslösheten bland unga i åldrarna 16–25 år är högre än 50 % i vissa 
medlemsstater. Hög ungdomsarbetslöshet påverkar en hel generation men äventyrar 
även balansen mellan generationerna. 

9. Europaparlamentet betonar att ungdomar ofta får det allt svårare att gå från utbildning 
till arbetslivet och därför brukar vara mer utsatta för arbeten där de utnyttjas samt 
lågkvalificerade arbeten och osäkra anställningar. Det nuvarande talet om anställbarhet 
verkar driva unga att acceptera jobb till vilket pris eller under vilka villkor som helst, 
utan att de är medvetna om sina rättigheter.  

10. Europaparlamentet betonar att sysselsättningsgraden för personer med 
funktionsnedsättning fortfarande skiljer sig med 26 % från den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden inom EU och att sysselsättningen bland personer med 
funktionsnedsättning är lägre än 50 %. 

                                                 
1 Europeiska kommissionen (2015): EU Employment and social situation, Quarterly Review, mars 2015. 
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11.  Europaparlamentet betonar att faktorer såsom kvalificerad arbetskraft, 
innovationskapacitet, kapacitet att delta i den demokratiska processen som aktiva 
medborgare, ökad köpkraft och stabila socioekonomiska och politiska förhållanden är 
oumbärliga för att uppnå ett gott investeringsklimat. 

12. Europaparlamentet konstaterar att långtidsarbetslösheten är hög, och menar att den 
måste bekämpas omedelbart, eftersom den är svår att få bukt med.  

13. Europaparlamentet konstaterar att flera viktiga utmaningar påverkar EU:s 
arbetsmarknad, däribland förändrade mönster i efterfrågan på olika typer av kompetens 
på arbetsmarknaden, snabb teknisk förändring och utveckling samt ett åldrande 
samhälle, vilket innebär att både arbetsmarknadspolitiken och de underliggande sociala 
trygghetssystemen måste anpassas. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att 
ta itu med frågan om hur omsorgsansvar påverkar arbetskraften. Detta omfattar både 
arbetsvillkoren för arbetstagare inom vård och omsorg, deras kompetensutveckling och 
deras möjligheter till livslångt lärande, och behovet av att anpassa arbetsplats och 
arbetsvillkor för arbetstagare med omsorgsansvar. 

14. Europaparlamentet påpekar att hög arbetslöshet i vissa medlemsstater och regioner har 
en förödande effekt på den sociala och regionala sammanhållningen.  

15. Europaparlamentet noterar med oro att det fortfarande är vanligt med ofrivilligt 
deltidsarbete och tillfälligt arbete, falskt egenföretagande och otrygga anställningar i 
hela EU. Parlamentet konstaterar att 50 % av de arbetstillfällen som skapades under 
2014 var tillfälliga. I vissa medlemsstater har majoriteten unga tillfälliga arbeten. Det 
har blivit allt svårare för unga att både komma in på arbetsmarknaden och att få 
reguljära och kvalitativa anställningar, vilket skapar en ännu större klyfta mellan unga 
och äldre. 

16. Europaparlamentet noterar att fattigdomen bland förvärvsarbetande fortfarande består 
enligt kommissionen, och att för 50 % av de arbetssökande räcker det inte med en 
anställning för att lyfta dem ur fattigdom. Parlamentet fördömer den utbredda 
användningen av undantagsklausuler bland medlemsstaterna vid fastställandet av 
maximal arbetstid och den ökande arbetsintensiteten som drabbar många arbetstagare.  

17. Europaparlamentet framhåller utnyttjande av arbetskraft som en av de faktorer som 
försämrar kvaliteten på sysselsättningen i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att stärka arbetsrätten, dialogen mellan arbetsmarknadens parter 
och institutionerna för kollektivförhandlingar samt att förbättra miniminormerna för 
anställningsvillkor och löner. 

Att främja en arbetsmarknad för alla i EU 

18. Europaparlamentet anser att för att uppnå en arbetsmarknad för alla i EU krävs 
ambitiösa reformer som ökar inkluderingen, tryggheten, frivillig rörlighet och 
deltagande på arbetsmarknaden i högkvalitativa jobb. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att bygga upp ett säkerhetsnät för att hantera effekterna av den 
tekniska utvecklingen för arbetstagarna, så att de får en skälig inkomst och utbildning 
under hela arbetslivet samt under övergångsperioder. 
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19. Europaparlamentet betonar betydelsen av personlig och yrkesmässig utveckling samt 
möjligheter till vidareutbildning och yrkesutbildning efter avslutad examen. Parlamentet 
erinrar i detta hänseende om att det krävs investeringar för att göra det möjligt för 
människor att när som helst i livet delta i stimulerande lärande och för att uppmuntra 
livslångt lärande i syfte att öka den sociala delaktigheten, aktiva medborgarskap och 
självständighet. Sådana åtgärder bör kombineras med reformer inom pensionssystemen 
och de sociala trygghetssystemen som stöder personer i och utanför arbetslivet och 
lockar till vidareutbildning, samtidigt som fortsatt stöd ges till behövande. 

20. Europaparlamentet erinrar om vikten av rättvisa och rättighetsbaserade villkor och 
frivillig rörlighet för arbetskraft för att skapa en arbetsmarknad för alla, som bygger på 
principen om lika lön för lika arbete, och påminner om att restriktiva administrativa och 
språkliga hinder som kan begränsa denna rörlighet måste minskas. Parlamentet 
efterlyser informationskampanjer om och ytterligare förbättring av EU:s Eures-portal, 
samt stärkt samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar. Parlamentet betonar att 
formella, icke-formella eller informella kvalifikationer som erhållits i arbetstagarens 
ursprungsland eller i ett annat land i större utsträckning behöver erkännas. 

21. Europaparlamentet upprepar att kvinnornas stora ekonomiska potential måste frigöras i 
Europa och att det är nödvändigt att skapa lämpliga villkor för att kvinnor ska kunna 
avancera i sina karriärer och ha högre befattningar inom företag eller starta egna företag. 
Skillnaderna mellan kvinnors utbildningsnivå och deras deltagande och ställning på 
arbetsmarknaden måste minskas. Parlamentet påminner om vikten av jämställdhet, 
däribland att undanröja löneklyftan mellan könen och öka sysselsättningsgraden bland 
kvinnor, samt stärka åtgärder för balans mellan yrkesliv och privatliv, som ett led i att 
uppnå målen vad gäller sysselsättning, fattigdom och social utestängning i Europa 
2020-strategin. 

22. Europaparlamentet välkomnar de positiva resultaten från pilotprojektet Ditt första 
Eures-jobb för arbetskraftsrörlighet, som visat sig effektivt kunna nå ut till unga och 
utveckla skräddarsydda tjänster för både arbetssökande och arbetsgivare. Parlamentet 
betonar de positiva spridningseffekterna mellan Ditt första Eures-jobb och Eures. 

23. Europaparlamentet anser att en sammanhängande och heltäckande strategi för en 
effektivare och ömsesidigt förmånligare form av arbetsorganisation, genom att utnyttja 
arbetstagarens hela kunskapspotential och höja kvaliteten på deras arbete, kommer att 
hjälpa arbetsmarknaden att återhämta sig. En arbetsorganisation som uppmuntrar 
delaktighet och självständighet skulle kunna utvecklas för att stärka arbetstagarens 
delaktighet i innovation och stödja arbetstagarnas engagemang och utveckling av 
förmågor, och som en följd av detta, företagens resultat. 

Att förutse det framtida kompetensbehovet 

24. Europaparlamentet betonar att investeringar i utbildning är nödvändiga för dagens 
ungdomars skull, med tanke på de förväntade snabba förändringarna på 
arbetsmarknaden. Kompetensfrämjande åtgärder bör inte enbart inriktas på att 
tillgodose behoven på arbetsmarknaden, utan även på att förse individer med 
nödvändiga övergripande färdigheter för att kunna utvecklas som aktiva och 
ansvarstagande medborgare. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
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att respektera att utbildning inte bara är ett arbetsmarknadsinstrument eller till för att 
lära upp framtida arbetstagare, utan först och främst utgör en grundläggande rättighet 
och har ett egenvärde. 

25. Europaparlamentet anser att arbetsmarknadens aktörer, däribland arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer, i förekommande fall kan involveras för att förutse det 
framtida kompetensbehovet vid genomförandet av yrkesutbildningsprogram. 

Vikten av fortsatt utbildning för alla  

26. Europaparlamentet påminner om att rätten till utbildning är en grundläggande rättighet 
och betonar att det behövs en individuell strategi för karriärutveckling och livslångt 
lärande under hela yrkeslivet.  Vägledning och rådgivning som tillgodoser individuella 
behov och inriktas på utvärdering och utvidgning av individuell kompetens måste vara 
en central del inom utbildnings- och kompetensstrategier redan tidigt i varje persons 
utbildning. Utbildnings- och omskolningsprogram måste utformas och genomföras i 
nära samarbete först och främst med de berörda personerna, men också med 
arbetsmarknadens parter och organisationer som företräder studenter och arbetslösa, för 
att bättre anpassa arbetstagarnas nya kompetens till kraven på arbetsmarknaden. 

28. Europaparlamentet betonar att kommissionen behöver stärka tillsynen av de nationella 
genomförandeplanerna för ungdomsgarantin och hur de tillämpas i praktiken. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta klara och otvetydiga landsspecifika 
rekommendationer till medlemsstaterna om genomförandet av ungdomsgarantin och 
sysselsättningens kvalitet. 

29. Europaparlamentet lyfter fram och delar de betänkligheter som Europeiska 
revisionsrätten ger uttryck för i sin rapport ”Unga arbetslösa i Europa: hinder kvarstår 
för EU:s ungdomsgaranti”, gällande framför allt tillräckligheten av den totala 
finansieringen för programmet, definitionen av ett ”högkvalitativt erbjudande” och 
kommissionens sätt att övervaka och rapportera resultaten. 

30. Europaparlamentet erinrar om att det är ytterst viktigt att ge arbetssökande, studenter 
och arbetstagare individuellt anpassad vägledning och rådgivning om hur man söker 
jobb eller om vidareutbildning och se till att deras färdigheter och kompetens erkänns, 
respekteras och valideras med hjälp av färdighetspass, i vilka den kompetens som 
förvärvats i både formell, icke-formell och informell utbildningsmiljö anges. 

31. Europaparlamentet betonar att rätten till utbildning och yrkesutbildning är särskilt viktig 
för långtidsarbetslösa och påpekar att långtidsarbetslösa har störst nytta av en 
rättighetsgrundad strategi som är inriktad på just deras behov till skillnad från 
standardåtgärder. Parlamentet betonar att långtidsarbetslösa måste känna till att de har 
rätt till utbildning, att åtgärder för långtidsarbetslösa måste ta hänsyn till individuella val 
och behov samt anställningsmöjligheter och att utbildningen måste vara ekonomiskt 
överkomlig, av god kvalitet och tillgodose deras faktiska behov. Om dessa villkor 
uppfylls kan långtidsarbetslösa dra nytta av vidareutbildning för att förbättra sina arbets- 
och levnadsvillkor. 

32. Europaparlamentet understryker ungdomsgarantins betydelse som verktyg för att 
ungdomar smidigt ska kunna gå från skola till arbete och för att hitta ett arbete av god 
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kvalitet genom lärlings- och praktikantprogram eller vidareutbildning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inrätta ett övergripande övervakningssystem för 
genomförandet av ungdomsgarantin med fokus på kvaliteten på de jobb som erbjuds. 

33. Europaparlamentet framhåller vikten av att garantera lika möjligheter, tillträde till 
utbildning, framför allt för missgynnade grupper, samt av att tillhandahålla effektivt 
stöd för att motverka social utestängning och för att underlätta tillgången till arbete. 

Att stödja övergången från utbildning till arbete 

34. Europaparlamentet anser att varvade yrkesutbildningar och liknande system med 
arbetsplatsbaserad inlärning har visat sig vara ett bra instrument för att erbjuda 
arbetsrelaterad utbildning i samband med inträdet på arbetsmarknaden. Parlamentet 
betonar att dessa system måste främjas bland arbetsgivare som en investering i 
kvalificerade framtida arbetstagare. Parlamentet betonar också att arbetsplatsbaserad 
inlärning bör ha ett utbildningsinslag och aldrig får ses som en ersättning för billig 
arbetskraft. 

35. Europaparlamentet konstaterar att dagens yrkesutbildningssystem är resultatet av vissa 
historiska och kulturella krafter och har formats av gällande rättsliga normer, 
traditioner, pedagogiska principer och institutionella strukturer.  

36. Europaparlamentet understryker att de nationella yrkesutbildningssystemen är verktyg 
för att uppnå vissa mål vilka kan skifta från land till land, och att varje system därför 
måste bedömas utifrån huruvida dessa mål har uppnåtts. Yrkesutbildningssystem kan 
exporteras från ett land till ett annat om villkoren i länderna är jämförbara eller kan 
anpassas. 

37. Europaparlamentet framhåller de mycket oroande uppgifterna om antalet unga som 
varken arbetar eller studerar, som i de flesta medlemsstater är över 10 %. Parlamentet 
betonar det direkta sambandet mellan en hög ungdomsarbetslöshet och avhopp från 
skolan. Utan omedelbara och kraftfulla insatser både på EU-nivå och nationell nivå 
riskerar en hel generation unga européer att stå utan tillräcklig utbildning och därför 
utestängas från arbetsmarknaden, vilket skulle få dramatiska följder för 
samhällsstrukturen, den sociala och territoriella sammanhållningen samt för den 
europeiska ekonomiska modellens hållbarhet som helhet. 

38. Europaparlamentet betonar betydelsen av anpassad yrkesorientering med bedömning 
och yrkesrådgivning som är inriktad på individens färdigheter och behov, och som ges 
av högkvalificerade yrkesvägledare och motsvarande vägledare. 

39. Europaparlamentet konstaterar att en lyckad övergång från utbildning till arbete är 
avgörande för att ungdomar ska få viktiga övergripande färdigheter så att de kan fatta 
välgrundade beslut, utveckla initiativkraft och självkännedom. Parlamentet understryker 
vikten av sociala trygghetssystem som möjliggör bra övergångar från utbildning till 
arbete, från ett arbete till ett annat, och från anställning till karriäruppehåll. 

40. Europaparlamentet betonar betydelsen av varvad utbildning och yrkesutbildning där 
teori kombineras med praktisk yrkesutbildning. Parlamentet upprepar i detta hänseende 
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vikten av yrkesutbildning för fortsatt kompetensutveckling. Parlamentet betonar att 
studievägledning måste användas aktivt som ett verktyg för att komma bort från 
stereotypa yrkesval, och att yrkesutbildning aldrig får bli en utbildning som studenter 
tvingas in i. En examen från en yrkesutbildning bör ge studenten tillträde till både 
akademiska utbildningar och yrkeshögskolor och får inte betraktas som mindre värd än 
en universitetsexamen. Parlamentet understryker betydelsen av betalda praktikantplatser 
av hög kvalitet, yrkesvägledning och införande av praktiska färdigheter i läroplaner. 

41. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna och enskilda arbetsgivare måste ge 
tillräcklig finansiering och stöd till praktik- och lärlingsprogram av hög kvalitet, samt 
även skolbaserad och praktisk inlärning. Parlamentet påminner om att dessa program 
måste uppfylla minimikrav på kvalitet, socialt skydd och ersättning, och bör få 
tillräckliga medel och övervakas av offentliga myndigheter. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anta åtgärder för att utsatta grupper ska uppmuntras att söka dessa 
program och vara tillräckligt representerade i dessa. 

42. Europaparlamentet anser att arbetsmarknadens parter måste ha en ökad dialog om 
kompetenser, där både studerande och ungdomsorganisationer deltar, för att hitta de 
bästa sätten att åtgärda kompetensglappet i alla dess aspekter.  

43. Europaparlamentet anser att ungdomsgarantin kan vara ett första steg mot en 
rättighetsgrundad strategi som tillgodoser ungas behov när det gäller sysselsättning. 
Parlamentet erinrar om arbetsgivarnas skyldighet att delta i en process som erbjuder 
ungdomar tillgängliga yrkesutbildningsprogram och praktikplatser av hög kvalitet. 
Parlamentet betonar att det inte får göras avkall på kvalitetsaspekten när det gäller 
anständiga arbetstillfällen för unga, och att grundläggande arbetsnormer och andra 
normer som rör arbetskvalitet, t.ex. arbetstider, minimilön, social trygghet och 
arbetsmiljö, måste vara centrala hänsyn i de ansträngningar som görs. 

Arbetskraftsmigration och rättvis rörlighet 

44. Europaparlamentet påpekar att sju miljoner EU-medborgare bor eller arbetar i en annan 
medlemsstat än den stat där de är medborgare, att det finns 1,1 miljoner gränspendlare 
och 1,2 miljoner utstationerade arbetstagare inom EU. Parlamentet betonar att frivillig 
arbetskraftsrörlighet måste omfattas av rätten att överföra socialförsäkringsförmåner 
inom unionen, och upprepar betydelsen av Erasmus+, Europeiska socialfonden och 
Eures i detta sammanhang.  

45. Europaparlamentet betonar vikten av en heltäckande strategi när det gäller 
arbetskraftsmigration och rättvis rörlighet som grundas på medborgarnas och 
arbetstagarnas fria rörlighet och principen om lika lön för lika arbete. Parlamentet 
betonar i detta sammanhang att medlemsstaterna måste genomföra och upprätthålla 
direktiv 2014/67/EU för att täppa till befintliga kryphål i direktiv 96/71/EG om 
utstationering av arbetstagare, och vidta åtgärder för att förhindra bedrägerier i samband 
med detta. Parlamentet är oroat över den eventuella risken för kompetensflykt i vissa 
medlemsstater och regioner. 

46. Europaparlamentet understryker betydelsen av att främja gränspendlarnas rörlighet 
genom att i högre grad informera om gränsöverskridande Eurespartnerskap, som ska 
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stimulera, och undanröja hinder, för gränspendlare genom att tillhandahålla information 
och rådgivning om arbetstillfällen samt levnads- och arbetsförhållanden på respektive 
sida gränsen. Parlamentet konstaterar i detta avseende att gränsöverskridande 
Eurespartnerskap är ett viktigt verktyg för att bättre kontrollera potentiella källor till 
sysselsättning samt arbeta för en mer välintegrerad arbetsmarknad i EU.  

47. Europaparlamentet påminner om att vid migration av arbetstagare från tredjeländer ska 
deras uppehålls- och arbetstagarrättigheter respekteras, och alla onödiga administrativa 
hinder för deras inresa till EU måste avlägsnas. Parlamentet är oroat över den 
europeiska migrationspolitikens negativa effekter på tredjeländer, bl.a. på den sociala 
sammanhållningen samt kompetensflykten, och uppmanar EU och medlemsstaterna att i 
ett tidigt skede ta itu med effekterna av kompetensflykt i tredjeländer. 

48. Europaparlamentet erinrar om vikten av att socialförsäkringsförmåner är helt 
överförbara inom EU och av att öka medvetenheten om arbetstagarrättigheter och 
sociala rättigheter bland berörda arbetstagare för att uppmuntra och möjliggöra 
arbetskraftsrörlighet inom EU. 

49. Europaparlamentet påminner om att krisen och den varierande ekonomiska situationen i 
EU:s medlemsstater gör att påtvingad rörlighet blir allt vanligare bland unga. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att den grundläggande rätten till fri 
rörlighet inte orsakar skada och kräver därför att EU och medlemsstaterna ska se till att 
tillgången till samhällsservice av hög kvalitet, till rättigheter i arbetslivet och social 
trygghet för unga mobila studerande och arbetstagare varken begränsas eller förvägras. 

Utbyte och validering av bästa praxis i EU 

50. Europaparlamentet betonar behovet av att medlemsstaterna utbyter och validerar bästa 
praxis, särskilt vad gäller system och läroplaner för yrkesutbildning liksom resultaten av 
strategier för icke-formell och informell inlärning samt livslångt lärande, samtidigt som 
man tar hänsyn till att varje arbetsmarknad och utbildningssystem har sina särdrag.  

51. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är med icke-formellt och informellt 
lärande, och med frivilligarbete och livslångt lärande, för utvecklingen av färdigheter 
och kvalifikationer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra tillträdet till 
vuxenutbildning och en andra utbildningsmöjlighet och uppmanar arbetsgivare och 
utbildningsanordnare att validera och erkänna icke-formellt och informellt lärande. 

Små och medelstora företag samt mikroföretag 

52. Europaparlamentet anser att särskilda stödåtgärder bör införas för unga företagare för att 
göra det lättare för dem att få information, finansiering och ekonomiskt stöd, bl.a. 
genom att det vid befintliga organ som ska främja företagande inrättas en enda 
kontaktpunkt för information och stöd riktat till unga människor. 

53. Europaparlamentet anser att icke-formell utbildning, framför allt utbildning som 
utvecklas inom ramen för ungdomsorganisationer, främjar kreativitet, initiativkraft och 
egenansvar och kan förbättra unga människors möjligheter på arbetsmarknaden. 
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54. Europaparlamentet understryker betydelsen av stödåtgärder för nystartade företag, små 
och medelstora företag, mikroföretag samt aktörer inom den sociala och solidariska 
ekonomin för att underlätta start och drift av dessa företag, och förbättra deras tillgång 
till finansiering och personalutbildningen.  

Innovation och digitalisering: ny kompetens och nya arbetstillfällen 

55. Europaparlamentet betonar betydelsen av innovation och digitalisering för ett rättvisare 
och mer hållbart och inkluderande samhälle, och lyfter i detta sammanhang fram 
behovet av att förmedla kunskap, kreativitet och kompetens för att skapa innovativa, 
kreativa och digitala produkter och tjänster. Den digitala klyftan måste minskas och det 
är viktigt med digital kompetens som ett led i livslångt lärande, och nya medier och ny 
teknik bör tas med i kursplanerna. Parlamentet betonar att det måste utvecklas 
innovativa inlärningssätt och e-lärande och distansutbildning måste göras mera 
tillgängliga med hjälp av öppna lärresurser (OER) som underlättar en likvärdig tillgång 
till utbildning för alla. 

56. Europaparlamentet framhåller att det kan skapas nya arbetstillfällen om man investerar i 
utbildning, innovation, forskning och utveckling, och genom en övergång till en socialt 
och miljömässigt hållbar ekonomi. 

Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad  

57. Europaparlamentet noterar med oro att ungdomsgarantin har misslyckats och försenats i 
de flesta medlemsstater. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en noggrann 
konsekvensbedömning av detta initiativ och dess olika tillämpningar, och att bedöma 
möjligheterna att öka finansieringen inom den nuvarande fleråriga budgetramen. 

58. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå längre än rådets rekommendation 
från mars 2014 om en kvalitetsram för praktikplatser, och föreslå en ny kvalitetsram för 
att förebygga diskriminering och utnyttjande av unga arbetstagare. 

59. Europaparlamentet betonar behovet av särskilda åtgärder och stöd för arbetsgivare, 
framför allt små och medelstora företag samt mikroföretag, för att öka sysselsättningen 
bland grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden, och att erbjuda 
karriärmöjligheter. Parlamentet erinrar om betydelsen av arbetsgivarnas sociala ansvar 
gentemot alla arbetstagare och gentemot samhället. Ett sådant socialt ansvar bör även 
avkrävas utbildningsinstitutioner.  

Förslag och rekommendationer 

60. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga 
innovativa sätt att stimulera riktade kvalitetsinvesteringar i EU för att främja ett mer 
rättvist, hållbart och inkluderande samhälle, och för att skapa rättighetsbaserade 
arbetstillfällen. 

61. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att flytta skattebördan från arbete till 
andra skattekällor som inte är lika negativa för sysselsättningen och produktiviteten, och 
att samtidigt garantera tillräckliga sociala trygghetssystem. 
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62. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att arbetsmarknadsreformerna 
är inriktade på att – förutom att främja sysselsättning av kvalitet – minska 
segmenteringen, öka utsatta gruppers deltagande på arbetsmarknaden, främja 
jämställdhet, minska fattigdom bland förvärvsarbetande och garantera ett fullgott socialt 
skydd för alla arbetstagare, även egenföretagare. 

63. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att satsa på förskolor och på tidig 
inlärning av främmande språk samt informations- och kommunikationsteknik i 
grundskolan. 

64. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i stället för att identifiera bästa praxis 
vidta politiska åtgärder som ökar sysselsättningen och minskar fattigdom och orättvisor, 
och att genomföra reformer som bygger på denna praxis. 

65. Europaparlamentet uppmanar städer och regioner att satsa på utbildning av hög kvalitet 
och att motverka avhopp från skolan samt bekämpa ungdomsarbetslöshet, eftersom 
unga snabbt behöver kunna se ljust på framtiden och man måste göra det yttersta för att 
stödja dem. 

66. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och stödja 
sociala och solidariska företag eftersom de är mer medvetna om sitt ansvar när det 
gäller miljön, konsumenterna och de anställda. 

67. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa en 
europeisk ram för minimilöner i syfte att minska löneskillnaderna, med en basnivå för 
varje medlemsstat för att garantera en skälig inkomst, genom lagstiftning eller avtal, i 
överensstämmelse med nationell praxis. 

68. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforma en europeisk plattform för 
erkännande och validering av kompetenser som är gemensamma för specifika 
verksamheter och yrken, som inbegriper erkännandet av kompetens som förvärvats i 
frivilligverksamhet. 

69. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra rådets rekommendationer 
från 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande som ett sätt att erkänna 
kompetenser förvärvade genom icke-formell utbildning, i synnerhet inom frivillig- och 
ungdomssektorn, samt att stödja genomförandet av strategier för livslångt lärande. 

70. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera tillräcklig finansiering för 
institutioner för vidareutbildning så att flera ska kunna delta i program för livslångt 
lärande. 

71. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla 
prognoser om förändringar på arbetsmarknaderna, särskilt om utmaningar till följd av 
globaliseringen. 

72. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen. 
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