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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl jaunimo galimybių dalyvauti darbo rinkoje skatinimo, stažuotojų, stažuočių ir 
praktikos padėties stiprinimo
(2009/2221(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Lisabonos strategijos vertinimo dokumentą SEC(2010)0114,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms. Darbo 
rinkos ir gebėjimų poreikių numatymas ir derinimas“ (COM(2008)0868),

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą – Komisijos komunikato „Nauji
gebėjimai naujoms darbo vietoms“ priedą (SEC(2008)3058),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendras įsipareigojimas užimtumo srityje“
(COM(2009)0257),

– atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 9 d. Briuselyje Tarybos priimtas išvadas dėl komunikato
„Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms. Darbo rinkos ir gebėjimų poreikių numatymas 
ir derinimas“,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Jaunimo visapusiško švietimo, užimtumo ir 
dalyvavimo visuomenės gyvenime skatinimas“ (COM(2007)0498), lydimą Komisijos 
tarnybų darbinio dokumento „Jaunimo įdarbinimas ES“ (SEK(2007)1093),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES jaunimo strategija. Investicijos ir galimybių 
suteikimas. Atnaujintas atvirasis koordinavimo metodas, taikomas sprendžiant jaunimo 
problemas ir suteikiant jiems daugiau galimybių“ (COM(2009)0200),

– atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą „Besimokančio jaunimo judumo skatinimas“
(COM(2009)0329),

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio mėn. Komisijos ataskaitą „Užimtumas Europoje 
2009 m.“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario mėn. nepriklausomą Komisijai parengtą pranešimą 
„Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms. Veiksmai dabar“, kuriame pateikiami patarimai 
ir pagrindinės rekomendacijos, kaip toliau plėtoti šią iniciatyvą atsižvelgiant į būsimą ES 
2020 m. ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją, 

– atsižvelgdamas į nepriklausomą pranešimą „Keliai į darbą: šiandienos praktika ir ateities 
poreikis į darbo rinką integruoti jaunimą. Dirbantis ir nedirbantis jaunimas: mintys apie 
tai, kaip jaunimą geriau integruoti į darbo rinką“, Komisijos užsakytą atsižvelgiant į 
įgyvendinamą jaunimo projektą (Baigiamasis jaunimo pranešimas, 2008 m. rugsėjo mėn.),
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– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo mėn. Eurofound atliktą tyrimą „Jaunimas ir darbas“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. kovo mėn. Cedefop atliktą tyrimą „Karjeros patarimai 
specializuojantis. Specialistų gebėjimai ir kvalifikacijų keliai Europoje“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės mėn. Cedefop atliktą tyrimą „Europos ateities 
gebėjimai. Profesinių gebėjimų poreikių numatymas“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio mėn. Cedefop pateiktą ketvirtąjį pranešimą apie 
Europos profesinio lavinimo ir mokymo tyrimus – sintezės pranešimą „Profesinio 
mokymo ir lavinimo modernizavimas“,

– atsižvelgdamas į EBPO 2008 m. lapkričio mėn. pristatytą 2008 m. užimtumo perspektyvą 
„Pasiruošę geram startui? Jaunimo darbo rinkos perėjimas EBPO šalyse“,

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo mėn. priimtą Europos jaunimo paktą, kuriuo siekiama 
skatinti viso jaunimo dalyvavimą švietimo, užimtumo ir visuomeninėje veikloje,

– atsižvelgdamas į Anne-Charlotte Bailly (Vokietija) Génération Précaire vardu pateiktą
Peticiją Nr. 1452/2008 dėl sąžiningo stažuočių rengimo ir tinkamų galimybių jaunuoliams 
dalyvauti Europos darbo rinkoje suteikimo,

– atsižvelgdamas į 2010 m. sausio mėn. Europos Teisingumo Teismo nutartį (C-555/07) dėl 
nediskriminavimo dėl amžiaus principo,

– atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 156 straipsnį,

– atsižvelgdama į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdama į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Kultūros ir švietimo 
komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

A. kadangi ekonomikos krizė ES valstybėse narėse sukėlė didžiulį nedarbo lygio padidėjimą;
kadangi jaunimas nuo šios tendencijos neproporcingai nukentėjo; kadangi 2009 m. 
gruodžio mėn. darbo neturėjo 5,5 mln. Europos jaunuolių iki 25 metų, o tai sudaro 
21,4 proc. viso jaunimo,

B. kadangi jaunimo nedarbas ir nepakankamas darbas visuomenei tampa sunkia socialine ir 
ekonomine našta, dėl kurios prarandama ekonomikos augimo galimybė, gali būti suardyta 
mokesčių bazė – tai kenkia investicijoms į infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas, padidėja 
gerovės užtikrinimo sąnaudos, nepakankamai panaudojamos mokymo ir lavinimo 
investicijos, kyla ilgalaikio nedarbo ir socialinės atskirties grėsmė,

C. kadangi ekonominės ir demografinės prognozės rodo, kad per ateinantį dešimtmetį ES 
atsiras 80 mln. darbo vietų ir daugeliui jų užpildyti bus reikalingi aukštos kvalifikacijos 
darbuotojai; kadangi aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų ES iš viso yra apie 
85 proc., vidutinio lygio – 70 proc., o žemo – 50 proc.,

D. kadangi perėjimas nuo mokymosi prie darbo ir nuo vieno darbo prie kito yra struktūrinis 
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visos ES jaunimo iššūkis; kadangi praktika daro itin teigiamą poveikį jaunimo
galimybėms įsidarbinti,

E. kadangi bandydami patekti į darbo rinką jauni žmonės dažnai patiria diskriminaciją dėl 
amžiaus; kadangi labiau tikėtina, kad nedarbas ir skurdas grės jaunoms moterims nei 
jauniems vyrams,

F. kadangi geras darbas socialiai priklausomiems jauniems žmonėms suteikia ekonominę 
nepriklausomybę, padeda jiems išvengti skurdo ir leidžia jiems aktyviai padėti 
visuomenei, ekonomiškai ir socialiai; kadangi diskriminuojantys kai kurių valstybių narių 
teisės aktai, tokie kaip JK minimalų atlyginimą jauniems žmonėms nustatantis įstatymas, 
Prancūzijos Revenu minimum d'insertion ir sumažintos jaunų žmonių darbo išmokos 
Danijoje jaunimui užkerta kelią pradėti savarankišką suaugusiųjų gyvenimą,

G. kadangi Lisabonos strategijos jaunimo gairės nėra įvykdytos,

1. ragina Komisiją ir valstybes nares vadovautis teisėmis grįstu požiūriu į jaunimą ir 
užimtumą; negalima statyti į pavojų kokybinio gero jaunų žmonių darbo aspekto ir 
pagrindinių darbo ir kitų standartų, susijusių su darbo kokybe, tokių kaip darbo laikas, 
minimalus atlyginimas, socialinė apsauga ir su profesija susijusi sveikata ir saugumas – tai 
turi būti svarstoma pirmiausia, kai dedamos pastangos siekiant kažką pakeisti;

Darbo vietų kūrimas ir įtrauktis į darbo rinką

2. ragina Tarybą ir Komisiją apibrėžti ES darbo vietos strategiją, kuri sujungtų finansines 
priemones ir užimtumo politiką siekiant išvengti „augimo nekuriant darbo vietų“ ir 
nustatytų plataus užmojo jaunimo įdarbinimo gaires;

3. skatina valstybes nares viešojo ir privataus sektoriaus darbdaviams kurti veiksmingas 
paskatas samdyti jaunimą, investuoti į darbo vietų jaunimui kūrimą ir remti jaunimo 
verslumą;

4. ragina valstybes nares kurti imlios ir į tam tikrą tikslą orientuotos darbo rinkos politiką, 
kuri užtikrintų nemenką jaunimo įtrauktį ir galimybę jaunimui įgyti prasmingą profesiją, 
pavyzdžiui, kuriant įkvepiančio pobūdžio tinklus, pritaikant darbo vietą stažuotojams, 
kuriant tarptautinius karjeros centrus ir jaunimo centrus, skirtus individualioms 
konsultacijoms;

5. ragina Komisiją didinti Europos socialinio fondo finansinius pajėgumus, mažiausiai 
10 proc. šio fondo lėšų skirti jaunimui skirtiems projektams ir palengvinti naudojimosi
fondo lėšomis sąlygas; ragina valstybes nares daugiau savo pastangų skirti jaunimui;

Mokslas ir perėjimas nuo mokymosi prie darbo

6. ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų norint sumažinti mokyklos nebaigiančių 
asmenų skaičių siekiant Lisabonos tikslų, kuriais numatyta iki 2012 m. sumažinti 
mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių iki ne daugiau kaip 10 proc.; skatina valstybes 
nares naudoti įvairias priemones kovojant su mokyklos nebaigimo reiškiniu, pavyzdžiui, 
mažinti klasės moksleivių skaičių, visose mokyklose įvesti klasės auklėtojų sistemą, 
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mokyklą nustojusiems lankyti asmenims nedelsiant pasiūlyti tolesnę veiklą; rodo 
Suomijos, kuri sėkmingai sumažino mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių, pavyzdį; 
skatina Komisiją koordinuoti gerosios patirties projektą;

7. ragina siūlyti daugiau ir geresnių stažuočių; ragina Komisiją ir Tarybą sudaryti Europos 
stažuočių kokybės chartiją siekiant užtikrinti jų mokomąją vertę ir vengti išnaudojimo;

8. pripažįsta, kad krizės metu jaunimas siekia mokslo ir turėtų būti skatinamas jo siekti; 
ragina visas valstybes nares užtikrinti lygias visų asmenų galimybes į išsilavinimą,
garantuojant teisę į mažiausiai dvylikos metų nemokamo mokslo ir garantuojant finansinę 
paramą jauniesiems studentams, ir skatina valstybes nares ir toliau investuoti į 
išsilavinimą ir mokymus, netgi esant fiskaliniams suvaržymams;

9. ragina Komisiją plėtoti ES programas, kuriomis remiamas švietimas ir įgūdžių 
atnaujinimas, tokias kaip Mokymasis visą gyvenimą, Europos socialinis fondas, Marie 
Curie veiksmai ir Mokslo švietimo iniciatyva;

Pritaikymas asmens ir darbo rinkos poreikiams

10. ragina Komisiją ir valstybes nares formuoti gyvybės raidos ciklu pagrįstas politikos 
kryptis ir strategijas, į kurias būtų geriau integruojamas švietimas ir užimtumas, kuriose 
svarbiausia būtų saugus perėjimas ir kuriose būtų numatytas nuolatinis darbo jėgos 
įgūdžių atnaujinimas;

11. ragina Komisiją persvarstyti lankstumo strategiją norint saugaus perėjimo klausimą 
perkelti į darbotvarkės sąrašo viršų, tuo pačiu metu kuriant jaunimo mobilumo ir geresnės
prieigos strategiją; pabrėžia, kad lankstumas be socialinės apsaugos nėra tvarus būdas 
kovoti su problemomis, su kuriomis darbo rinkoje susiduria jaunimas;

12. prašo valstybių narių įtraukti visus keturis lankstumo komponentus į nacionalinius 
jaunimo užimtumo strategijų planus, būtent:

a. lanksčius ir patikimus sutartyse numatytus susitarimus,

b. išsamias mokymosi visą gyvenimą programas, užtikrinančias nuolatinį įgūdžių 
gerinimą,

c. veiksmingas aktyvios darbo rinkos politikos kryptis, kuriomis dėmesys telkiamas į 
įgūdžius ir įtrauktį;

d. socialinės apsaugos sistemas, kurios jaunimui teikia saugumą perėjimo metu užuot 
vertus jaunuolius būti lanksčius;

13. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius užtikrinti kokybišką darbą, kad jaunimas 
nepakliūtų į „nesaugumo spąstus“, ir ragina socialinius partnerius (bendradarbiaujant su 
Komisija) nustatyti ir įgyvendinti minimalius standartus, kuriais apsaugomi nesaugiose 
darbo vietose arba prastos kokybės darbo vietose dirbantys asmenys;

Trūkumai ir diskriminacija
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14. ragina Komisiją persvarstyti esamus nacionalinius teisės aktus, aktualius kiekvienos 
valstybės narės jaunimui, siekiant patikrinti jų suderinamumą su Direktyva dėl vienodo 
požiūrio užimtumo srityje;

15. ragina valstybes nares ir Komisiją jauniems tėvams teikti geresnes vaikų priežiūros 
galimybes, taip palengvinant jaunų mamų galimybes dalyvauti darbo rinkoje;

16. ragina valstybes nares tose vietovėse, kurių darbo rinkoje jaunimui nepakankamai 
atstovaujama, jaunuoliams imti taikyti pritariamųjų veiksmų priemones siekiant įveikti 
ankstesnio amžiaus diskriminacijos pasekmes ir pasiekti, kad darbo jėga būtų iš tiesų 
įvairi; taip pat rodo gerą patirtį, įgytą naudojant pritariamuosius veiksmus kovojant su 
diskriminacija;

17. pripažįsta jaunuolių galimybės būti finansiškai nepriklausomiems svarbą ir ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad kiekvienam jaunuoliui būtų suteikta teisė į minimalias 
pajamas, kurios jam garantuotų galimybę gyventi savarankišką suaugusio žmogaus 
gyvenimą;

Strategijos ir valdymo priemonės ES lygmeniu

18. siūlo Tarybai ir Komisijai pasiūlyti Europos jaunimo garantijas, užtikrinančias 
kiekvienam jaunuoliui ES galimybę gauti darbo pasiūlymą, praktiką, papildomus 
mokymus arba darbą ir mokymąsi kartu po daugiausia šešių mėnesių nedarbo;

19. pritaria pažangai apibrėžiant ES 2020 m. strategiją, bet apgailestauja, kad nebuvo jokio 
viešo ir skaidraus Lisabonos strategijos vertinimo, ir ypač Europos jaunimo pakto, 
kuriame pateikiamos jaunimo gairės, ir apgailestauja, kad kuriant ES 2020 m. strategiją 
nebuvo pakankamai pasitarta su socialiniais partneriais, pilietine visuomene ir jaunimo 
organizacijomis;

20. ragina parengti naujas saistančias jaunimo gaires; skatina Komisiją kiekvienais metais 
įvertinti esamas jaunimo gaires ir Jaunimo garantiją norint pasiekti rezultatus ir pažangą;

21. ragina Tarybą ir Komisiją susitarti dėl naujų, patobulintų darbo su jaunimo užimtumu 
valdymo priemonių ir jas parengti;

22. siūlo suburti nuolatinę ES jaunimo specialiosios paskirties grupę, kurią sudarytų jaunimo 
organizacijų, valstybių narių, Komisijos, Parlamento ir socialinių partnerių atstovai ir kuri
stebėtų pokyčius jaunimo užimtumo srityje, suteiktų galimybę formuoti atrankinių grupių 
politiką, dalytųsi geriausios patirties pavyzdžiais ir inicijuotų naujas politikos kryptis;

23. ragina valstybes nares įvertinti politikos poveikį jaunimui, įtraukti jaunimą į visus 
procesus ir įsteigti jaunimo tarybas, kurios stebėtų su jaunimu susijusias politikos kryptis;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kadangi ekonomikos nuosmukis sukėlė didžiulį ES 27 nedarbo rodiklių padidėjimą, 
suprantama, kad jaunimui tai sudavė neproporcingai stiprų smūgį. Šiandien daugiau kaip 
5,5 mln. jaunuolių (21,4 proc.) iki 25 metų yra bedarbiai. Šis skaičius yra dvigubai didesnis už 
bendrą nedarbo lygį. Deja, su laiku ši problema neišsisprendžia – laukiama, kad nedarbo lygis
ir toliau augs.

Jaunimo nedarbas yra viena iš Europos neatidėliotinų sprendimų reikalaujančių problemų. 
Mes rizikuojame, kad visa karta patirs socialinę atskirtį, ir statome ES ekonominę ir socialinę 
ateitį ant kortos.

Jaunimo nedarbas mūsų visuomenei brangiai atsieina socialiniu ir ekonominiu požiūriu. Dėl 
jo prarandama ekonomikos augimo galimybė, gali būti suardyta mokesčių bazė, o tai kenkia 
investicijoms į infrastruktūrą ir viešąsias paslaugas. Taip pat dėl to didėja gerovės užtikrinimo 
sąnaudos ir nepakankamai išnaudojamos investicijos į švietimą ir mokymus. Europos 
jaunimas yra neišnaudotų žmogiškųjų išteklių lobių skrynia. Todėl dėl ekonominės ir 
socialinės perspektyvos būtina veikti.

Buvimas bedarbiu prasidėjus darbingo amžiaus laikotarpiui palieka ilgalaikius asmeninius 
randus. Tyrimai aiškiai rodo, kad asmenys, kurie būdami jauni neturi darbo, ir vėliau 
gyvenime kenčia nuo žalingo nedarbo poveikio. Nedarbas, kurį patiria jaunimas, didina 
ilgalaikio nedarbo riziką ir vėliau daro neigiamą poveikį  jų būsimiems pajamų lygiams. Be 
to, didėjant nedarbui, auga skurdo, ligų, nusikalstamumo ir savižudybių rodikliai. Mes 
negalime leisti Europos jaunimui patirti socialinę atskirtį.

Tačiau ne tik ekonomikos krizė tapo kliūtimi jaunimui dalyvauti darbo rinkoje ir 
savarankiškai gyventi suaugusio žmogaus gyvenimą. Darbo rinkos kliūtims, su kuriomis 
susidūrė jaunimas, ypatingas dėmesys skiriamas nuo XX a. 9 dešimtmečio. Kai kurie faktai 
parodo šios problemos mastą.

Jauni darbuotojai ne tik dažniau nei suaugę darbuotojai yra bedarbiai, jie taip pat dažniau 
dirba nesaugius, laikinus arba prastos kokybės darbus, kurie prasčiau apmokami, ir turi 
mažiau socialinės apsaugos. Be to, jaunų darbuotojų profesinės sveikatos ir saugos lygis yra 
žemesnis, o tikimybė, kad jie susižeis darbo vietoje, yra mažiausiai 50 proc. didesnė nei 
tikimybė, kad tai atsitiks jų labiau patyrusiems kolegoms.

Tačiau gera žinia yra tai, kad jeigu mes sugebėsime įtraukti jaunimą į darbo jėgos rinką ir 
visuomenę, galime daug pasiekti. Skatinimas suteikti daugiau ir geresnių darbo vietų jaunimui 
turi keletą teigiamo poveikio aspektų. Tai sukelia daugialypį poveikį mūsų ekonomikai ir 
visuomenei, didina investavimą ir vartotojų poreikį ir garantuoja stabilesnius ir darnesnius 
kartų socialinius ryšius. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra tai, kad geras darbas ir 
įtrauktis išlaisvina jaunus žmones iš socialinės priklausomybės ir suteikia jiems ekonominę 
nepriklausomybę, o tai jaunimui padeda išvengti skurdo ir leidžia aktyviai dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

Visos valstybės narės privalo imtis veiksmų ir kovoti su jaunimo nedarbo problema taikant
politikos prioritetus ir strategijas, atspindinčias nacionalinį specifiškumą. Tačiau tuo pat metu 
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ES reikia sujungti bendras strategijas. Norint įveikti jaunimo iššūkius reikalingas integruotas 
ir nuoseklus metodas, sujungiantis intervenciją mikroekonomikos ir makroekonomikos 
lygmeniu, taip pat tam reikalinga darbo pasiūla ir paklausa. Šie iššūkiai susiję su užimtumo 
kiekybe ir kokybe. Reikalingas nuoseklus švietimo, finansų, užimtumo ir socialinės politikos 
krypčių derinys.

Ekonominiu ir socialiniu atžvilgiu investuodami į naujų darbo vietų kūrimą, švietimą ir 
mokymus, stipresnę socialinės apsaugos sistemą, dinamiškesnę darbo rinką ir gerą darbą, 
galime pakeisti Europos darbo rinką ir perorientuoti dabartines tendencijas į geresnę jaunimo 
ateitį.

Įrašykime jaunimo klausimus politinės darbotvarkės sąrašo viršuje. Imkimės šios problemos 
sprendimo. Padarykime prarastąją kartą vilties karta.


