
PA\853898SV.doc PE456.784v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2010/2307(INI)

17.1.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för kultur och utbildning

över Unga på väg – En ram för att förbättra de europeiska utbildningssystemen
(2010/2307(INI))

Föredragande (*): Jutta Steinruck

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen



PE456.784v01-00 2/4 PA\853898SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\853898SV.doc 3/4 PE456.784v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att målsättningen för alla initiativ måste vara att utbilda unga 
människor för ett framtidens Europa, dvs. ge alla unga möjlighet till skol-, yrkes- och 
högskoleutbildning som är anpassad till det moderna och hållbara samhällets tekniska 
utmaningar. 

2. Europaparlamentet framhåller att ungdomsarbetslösheten – som enligt ILO inte orsakas 
av faktorer som nivåerna på inkomst och lönekostnader utöver lönen, 
medbestämmanderättigheter och sociala skyddsnormer – måste åtgärdas, samt att alla 
arbetsavtal redan från dag ett måste omfatta oinskränkta sociala rättigheter, och 
parlamentet avvisar förslaget om att frångå denna princip.

3. Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är att fastställa konkreta och kontrollerbara 
mål när man genomför Europa 2020-strategins integrerade riktlinjer för att sänka 
ungdomsarbetslösheten. Parlamentet anser att de målgrupper och indikatorer som föreslås 
i initiativet bör övervakas av kommissionen samt att framstegen med att genomföra dem 
bör mätas med hjälp av tydliga indikatorer. 

4. Europaparlamentet anser att den frivilliga rörligheten inom skol- och yrkesutbildningen 
och i sysselsättningssyfte måste främjas för alla unga, oavsett deras ekonomiska 
omständigheter, men att det måste vara upp till den enskilde att besluta om rörlighetens 
omfattning.

5. Europaparlamentet betonar att övergången från skola, yrkesutbildning och högskola till 
förvärvsarbete måste förberedas bättre och följa direkt på utbildningen, och välkomnar 
initiativet om en EU-garanti för ungdomar. Parlamentet anser att arbetsmarknadens parter 
och ungdomsorganisationer måste engageras i framtagandet av en hållbar strategi för att 
sänka ungdomsarbetslösheten, varvid man också formellt måste erkänna förvärvade 
kvalifikationer.

6. Europaparlamentet anser att familjen och den sociala miljön runt omkring ungdomarna 
samt skolan måste stärkas i samband med vägledning och val av yrke. 

7. Europaparlamentet anser att tendensen att välja yrke utifrån kön måste brytas, att åtgärder 
måste vidtas för att visa en omfattande bild av de yrkesmöjligheter som står till buds och 
framför allt att man tidigt måste väcka och främja flickors intresse för matematiska och 
tekniska yrken.  

8. Europaparlamentet betonar att man för att få bukt med ungdomsarbetslösheten måste föra 
en aktiv arbetsmarknadspolitik som omfattar offentligt finansierade arbetsprogram för 
unga och skapandet av nya, hållbara och goda arbetstillfällen, och att tillgängliga fonder 
som Europeiska socialfonden måste användas mer målinriktat i detta syfte. 

9. Europaparlamentet betonar att ungdomar som haft en sämre start måste få hjälp att 
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integrera sig på arbetsmarknaden genom individuellt stöd, och att offentligt finansierade 
utbildnings- och lärlingsplatser är ett effektivt instrument för att integrera särskilt utsatta 
ungdomar. 

10. Europaparlamentet betonar att praktikperioder under alla faser vid valet av yrke är en 
lämplig väg att hitta ett yrke, men att dessa inte får ersätta fasta arbetstillfällen och måste 
garantera tillräcklig inkomst och socialt skydd, samt att en europeisk kvalitetsram för 
praktikperioder måste införas.

11. Europaparlamentet betonar att unga människor fortsatt måste ha tillgång till fortbildning 
under sin yrkesverksamhet och att livslångt lärande måste främjas från början av 
karriären.


