
PR\806138PL.doc PE439.253v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2009/2221(INI)

2.3.2010

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu 
osób odbywających staże i praktyki zawodowe
(2009/2221(INI))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Emilie Turunen



PE439.253v01-00 2/10 PR\806138PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ..................................................................................................................9



PR\806138PL.doc 3/10 PE439.253v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób 
odbywających staże i praktyki zawodowe
(2009/2221(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dokument zatytułowany „Ocena strategii lizbońskiej” SEC(2010)0114,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Nowe umiejętności w nowych 
miejscach pracy – Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie 
umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie” (COM(2008)0868),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Załącznik do komunikatu 
Komisji w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy” (SEC(2008)3058),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wspólne zobowiązanie na rzecz 
zatrudnienia” (COM(2009)0257),

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie komunikatu zatytułowanego „Nowe 
umiejętności w nowych miejscach pracy – Przewidywanie wymogów rynku pracy
i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie”, przyjęte
w Brukseli w dniu 9 marca 2009 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Działania na rzecz pełnego udziału 
młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie” (COM(2007)0498), 
uzupełniony przez dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Zatrudnienie 
młodzieży w UE” (SEC(2007)1093),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Inwestowanie w młodzież
i mobilizowanie jej do działania: strategia UE na rzecz młodzieży – Odnowiona otwarta 
metoda koordynacji na potrzeby wyzwań i możliwości stojących przed młodzieżą” 
(COM(2009)0200),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji zatytułowaną „Promowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi” (COM(2009)0329),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane „Zatrudnienie w Europie 2009”, 
listopad 2009 r.,

– uwzględniając niezależne sprawozdanie dla Komisji zatytułowane „Nowe umiejętności
w nowych miejscach pracy: czas na działanie”, zawierające porady i główne zalecenia 
dotyczące dalszego rozwoju inicjatywy w kontekście przyszłej strategii UE 2020 na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, luty 2010 r.,

– uwzględniając niezależne sprawozdanie zatytułowane „Ścieżki do podjęcia zatrudnienia: 
bieżące praktyki i przyszłe potrzeby związane z integracją młodzieży z rynkiem pracy. 
Zatrudnienie i bezrobocie wśród młodzieży: przemyślenia o ich lepszej integracji
z rynkiem pracy”, sporządzone na zlecenie Komisji w kontekście projektu YOUTH 
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(sprawozdanie końcowe z realizacji projektu YOUTH, wrzesień 2008 r.),

– uwzględniając analizę Eurofound zatytułowaną „Młodzież i praca”, marzec 2007 r.,

– uwzględniając analizę Cedefop zatytułowaną „Profesjonalizacja doradztwa zawodowego: 
kompetencje praktyków i ścieżki kwalifikacji w Europie”, marzec 2009 r.,

– uwzględniając analizę Cedefop zatytułowaną „Umiejętności dla przyszłości Europy: 
przewidywanie potrzeb w zakresie umiejętności zawodowych”, maj 2009 r.,

– uwzględniając czwarte sprawozdanie Cedefop na temat badań nad kształceniem
i szkoleniem zawodowym w Europie: sprawozdanie podsumowujące zatytułowane 
„Modernizacja kształcenia i szkolenia zawodowego”, grudzień 2009 r.,

– uwzględniając prognozę OECD z 2008 r. w sprawie zatrudnienia zatytułowaną „Szansa na 
udany start? Przepływy młodzieży na rynkach pracy w krajach OECD”, listopad 2008 r.,

– uwzględniając Europejski pakt na rzecz młodzieży, którego celem jest promocja udziału 
wszystkich młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie, marzec 2005 r., 

– uwzględniając petycję 1452/2008, którą złożyła Anne-Charlotte Bailly (Niemcy) w 
imieniu Génération Précaire, w sprawie uczciwych warunków stażu i odpowiedniego 
dostępu młodych ludzi do europejskiego rynku pracy,

– uwzględniając wyrok (C-555/07) Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
zasady niedyskryminacji ze względu na wiek, styczeń 2010 r.,

– uwzględniając art. 156 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Kultury i Edukacji (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy spowodował masowy wzrost stopy bezrobocia
w państwach członkowskich UE; mając na uwadze, że skutki tego trendu
w niewspółmierny sposób odczuła młodzież; mając na uwadze, że w grudniu 2009 r. bez 
pracy pozostawało w UE ponad 5,5 mln młodych ludzi poniżej 25. roku życia, co 
odpowiada 21,4% młodych ludzi ogółem,

B. mając na uwadze, że bezrobocie i niedostateczne zatrudnienie młodzieży nakłada na 
społeczeństwo znaczne koszty społeczne i ekonomiczne, co powoduje utratę szans na 
wzrost gospodarczy, osłabiającą nakłady na infrastrukturę i świadczenia publiczne erozję 
bazy podatkowej, wzrost kosztów socjalnych, niedostateczne wykorzystanie środków na 
edukację i szkolenia, a także ryzyko bezrobocia długoterminowego i wykluczenia 
społecznego,

C. mając na uwadze, że według prognoz gospodarczych i demograficznych w ciągu kolejnej 
dekady powstanie w UE 80 mln miejsc pracy, w większości wymagających wysoko 
wykwalifikowanej siły roboczej; mając na uwadze, że stopa zatrudnienia osób wysoko 
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wykwalifikowanych w całej UE wynosi ok. 85%, osób średnio wykwalifikowanych –
70%, a osób nisko wykwalifikowanych – 50%, 

D. mając na uwadze, że przejście od edukacji do zatrudnienia oraz zmiana miejsca pracy 
stanowi wyzwanie strukturalne dla młodych ludzi w całej UE; mając na uwadze, że 
praktyki mają istotny pozytywny wpływ na dostęp młodych ludzi do zatrudnienia,

E. mając na uwadze, że młodzi ludzie debiutujący na rynku pracy często spotykają się
z dyskryminacją ze względu na wiek; mając na uwadze, że bezrobocie i ubóstwo
w większym stopniu zagraża młodym kobietom, niż młodym mężczyznom, 

F. mając na uwadze, że godna praca pozwala młodym ludziom na przejście od zależności 
społecznej do samowystarczalności, pomaga im uniknąć ubóstwa i pozwala na aktywny 
udział ekonomiczny i społeczny w życiu społeczeństwa; mając na uwadze, że 
dyskryminacyjne ustawodawstwo w niektórych państwach członkowskich, np. przepisy 
dotyczące minimalnego wynagrodzenia młodych ludzi w Wielkiej Brytanii, dodatku do 
wynagrodzenia we Francji („revenu minimum d’insertion”) oraz zmniejszenie świadczeń 
socjalnych dla młodych ludzi w Danii, uniemożliwia młodym ludziom rozpoczęcie 
samodzielnego dorosłego życia, 

G. mając na uwadze, że nie zostały osiągnięte poziomy odniesienia dotyczące młodzieży 
określone w strategii lizbońskiej,

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia odpowiednio uzasadnionego 
podejścia w kwestii młodzieży i zatrudnienia. Aspekt jakościowy godnej pracy dla 
młodych ludzi nie może zostać narażony na szwank, a podejmowane działania powinny 
koncentrować się na podstawowych standardach pracy i innych standardach związanych
z jakością pracy, takich jak wymiar czasu pracy, minimalne wynagrodzenie, 
ubezpieczenia społeczne oraz bezpieczeństwo i zdrowie w pracy;

Tworzenie miejsc pracy i integracja na rynku pracy

2. wzywa Radę i Komisję do zdefiniowania strategii zatrudnienia dla UE, łączącej 
instrumenty finansowe i politykę zatrudnienia w celu uniknięcia „wzrostu gospodarczego, 
któremu nie towarzyszy przyrost miejsc pracy” i określającej ambitne poziomy 
odniesienia w obszarze zatrudnienia młodych ludzi; 

3. zachęca państwa członkowskie do stwarzania skutecznych bodźców dla pracodawców 
publicznych i prywatnych do zatrudniania młodych ludzi, do inwestycji w tworzenie 
miejsc pracy dla młodych ludzi i wspierania przedsiębiorczości wśród młodzieży; 

4. wzywa państwa członkowskie do tworzenia integracyjnej i ukierunkowanej polityki rynku 
pracy, zapewniającej młodym ludziom godną integrację i merytoryczne zatrudnienie,
np. poprzez tworzenie motywujących sieci możliwości, systemów staży, 
międzynarodowych ośrodków ds. kariery zawodowej i ośrodków indywidualnego 
doradztwa dla młodzieży;

5. wzywa Komisję do zwiększenia zdolności finansowej Europejskiego Funduszu 
Społecznego, do przeznaczenia co najmniej 10% tego funduszu na projekty 
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ukierunkowane na młodych ludzi oraz do ułatwienia dostępu do niego; wzywa państwa 
członkowskie do większego ukierunkowania na młodzież;

Edukacja i przejście od edukacji do zatrudnienia

6. wzywa państwa członkowskie do intensyfikacji starań zmierzających do ograniczenia 
zjawiska przedwczesnego zakończenia nauki, która umożliwi realizację celu lizbońskiego,
tj. poziomu osób przedwcześnie kończących naukę nieprzekraczającego 10%, w terminie
do 2012 r.; zachęca państwa członkowskie do wykorzystania szerokiej gamy środków
w celu zwalczania zjawiska przedwczesnego zakończenia nauki, np. poprzez ograniczenie 
liczby uczniów w każdej klasie, wprowadzenie mentoringu we wszystkich szkołach, 
wprowadzenie bezpośredniej obserwacji osób, które przedwcześnie zakończyły naukę; 
wskazuje na Finlandię, której udało się ograniczyć liczbę osób przedwcześnie kończących 
naukę; zachęca Komisję do skoordynowania projektu dotyczącego najlepszych praktyk;

7. wzywa do zwiększenia liczby i podniesienia jakości staży; wzywa Komisję i Radę do 
stworzenia Europejskiej karty na rzecz jakości staży w celu zapewnienia ich wartości 
edukacyjnej i uniknięcia przypadków wykorzystywania stażystów;

8. uznaje fakt, iż w czasach kryzysu młodzi ludzie dążą do zdobycia wykształcenia i powinni 
być do tego zachęcani; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równego dostępu 
do edukacji dla wszystkich poprzez zagwarantowanie minimalnego prawa do 
dwunastoletniej bezpłatnej edukacji oraz zapewnienie młodym uczniom wsparcia 
finansowego, i zobowiązuje państwa członkowskie do dalszych inwestycji w kształcenie
i szkolenie, również w przypadku istnienia ograniczeń podatkowych; 

9. wzywa Komisję do rozszerzenia programów unijnych wspierających edukację
i podnoszenie umiejętności, takich jak program „Uczenie się przez całe życie”, Europejski 
Fundusz Społeczny, Akcje Marie Curie i Inicjatywa na rzecz edukacji w naukach ścisłych; 

Przystosowanie do potrzeb indywidualnych osób i rynku pracy

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do stworzenia polityki i strategii obejmujących 
cały cykl życia, w ramach których edukacja i zatrudnienie zostaną lepiej zintegrowane, 
główny nacisk położony zostanie na bezpieczeństwo zmian w życiu zawodowym,
i przewidziane zostanie stałe podnoszenie umiejętności siły roboczej;

11. wzywa Komisję do zrewidowania strategii dotyczącej elastycznego rynku pracy
i bezpieczeństwa (tzw. „flexicurity”) w celu umieszczenia kwestii bezpieczeństwa zmian
w życiu zawodowym wśród priorytetów agendy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
mobilności i łatwiejszego dostępu dla młodych ludzi; podkreśla, iż elastyczność 
pozbawiona zabezpieczenia społecznego nie jest zrównoważonym sposobem zwalczania 
problemów, z jakimi mają do czynienia młodzi ludzie na rynku pracy; 

12. apeluje do państw członkowskich o uwzględnienie w krajowych projektach strategii 
dotyczących zatrudnienia młodych ludzi wszystkich czterech komponentów flexicurity, 
którymi są: 

a. elastyczne i przewidywalne warunki umów;
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b. kompleksowe programy uczenia się przez całe życie, zapewniające stałą zdolność 
do rozwijania umiejętności;

c. skuteczna, aktywna polityka rynku pracy, koncentrująca się na umiejętnościach
i integracji;

d. systemy zabezpieczenia społecznego zapewniające młodym ludziom 
bezpieczeństwo zmian w życiu zawodowym zamiast zmuszania ich do 
elastyczności; 

13. wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do zapewnienia zatrudnienia
o odpowiedniej jakości w celu ochrony młodych ludzi przed „pułapką niestabilności”; 
oraz wzywa partnerów społecznych do opracowania i wdrożenia, we współpracy
z Komisją, minimalnych norm ochrony osób wykonujących pracę niestabilną lub niskiej 
jakości;

Niekorzystne tratowanie i dyskryminacja

14. wzywa Komisję do dokonania przeglądu istniejącego prawodawstwa krajowego mającego 
wpływ na młodzież w każdym państwie członkowskim w celu zweryfikowania jego 
zgodności z dyrektywą w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy;

15. wzywa państwa członkowskie i Komisję do zapewnienia młodym rodzicom lepszych 
możliwości opieki nad dziećmi, ułatwiając tym samym młodym matkom uczestnictwo
w rynku pracy;

16. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia środków z zakresu pozytywnych działań 
na rzecz młodych ludzi w tych obszarach rynku pracy, w których udział młodzieży jest
niewystarczający, w celu pokonania konsekwencji dotychczasowej dyskryminacji ze 
względu na wiek oraz osiągnięcia realnego zróżnicowania siły roboczej; wskazuje na 
korzystne doświadczenia w dziedzinie zwalczania dyskryminacji przy pomocy 
pozytywnych działań; 

17. uznaje znaczenie, jakie ma zdolność młodych ludzi do niezależności finansowej i wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim młodym ludziom indywidualnego
prawa do minimalnego poziomu dochodu umożliwiającego im rozpoczęcie 
samodzielnego dorosłego życia; 

Strategie i instrumenty zarządzania na poziomie UE

18. proponuje Radzie i Komisji przedstawienie projektu Europejskiej gwarancji na rzecz 
młodzieży, zapewniającej każdej młodej osobie w UE prawo do oferty zatrudnienia, nauki 
zawodu lub dodatkowego szkolenia bądź zatrudnienia połączonego ze szkoleniem po 
okresie bezrobocia nieprzekraczającym 6 miesięcy;

19. z uznaniem przyjmuje postępy w definiowaniu strategii UE 2020, choć wyraża żal wobec 
braku publicznej i przejrzystej oceny strategii lizbońskiej, a w szczególności 
Europejskiego paktu na rzecz młodzieży, w tym poziomów odniesienia dotyczących
młodzieży, i ubolewa wobec faktu, iż w trakcie pracy nad strategią UE 2020 nie 
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przeprowadzono wystarczających konsultacji z partnerami społecznymi, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami młodzieżowymi;

20. wzywa do wprowadzenia nowych wiążących poziomów odniesienia dotyczących 
młodzieży; zachęca Komisję do przeprowadzania corocznej oceny istniejących poziomów 
odniesienia dotyczących młodzieży i Gwarancji na rzecz młodzieży w celu zapewnienia 
wyników i postępów; 

21. wzywa Radę i Komisję do uzgodnienia i realizacji nowych, ulepszonych instrumentów 
zarządzania dla potrzeb prac nad zatrudnieniem młodzieży; 

22. proponuje powołanie stałej grupy zadaniowej UE ds. młodzieży z udziałem organizacji 
młodzieżowych, państw członkowskich, Komisji, Parlamentu i partnerów społecznych
w celu monitorowania zmian stanu zatrudnienia młodzieży, umożliwienia realizacji
polityki przekrojowej, wymiany przykładów najlepszych praktyk i inicjowania nowej 
polityki;

23. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny skutków polityki dla młodzieży, 
objęcia młodzieży wszystkimi procedurami oraz powołania rad ds. młodzieży w celu 
monitorowania polityki dotyczącej młodzieży; 

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Nie ulega wątpliwości, że masowy wzrost stóp bezrobocia w UE27 spowodowany 
pogorszeniem koniunktury gospodarczej w sposób niewspółmiernie wysoki dotknął ludzi 
młodych. Obecnie bez pracy pozostaje ponad 5,5 mln młodych ludzi poniżej 25. roku życia, 
czyli 21,4%, co stanowi dwukrotność ogólnej stopy bezrobocia. Niestety, czas nie przynosi 
młodzieży europejskiej wybawienia: spodziewany jest dalszy wzrost stóp bezrobocia. 

Bezrobocie młodzieży jest jednym z najbardziej palących problemów Europy. Ryzykujemy 
utratą całego pokolenia, które może paść ofiarą wykluczenia społecznego, co naraża na 
szwank gospodarczą i społeczną przyszłość UE.

Bezrobocie młodzieży nakłada na nasze społeczeństwa znaczne koszty społeczne
i ekonomiczne, co powoduje utratę szans na wzrost gospodarczy, osłabiającą nakłady na 
infrastrukturę i świadczenia publiczne erozję bazy podatkowej, wzrost kosztów socjalnych
i niedostateczne wykorzystanie środków na edukację i szkolenia. Młodzież europejska jest 
skarbcem niewykorzystanych zasobów ludzkich. Prognozy gospodarcze i społeczne wskazują 
na konieczność działania. 

Wejście w wiek aktywności zawodowej jako osoba bezrobotna pozostawia trwałe blizny na 
osobowości. Jak wynika jasno z badań, osoby pozostające bez zatrudnienia w młodości 
boleśnie odczuwają skutki tego stanu również w późniejszych latach życia. Brak zatrudnienia
w młodym wieku zwiększa ryzyko bezrobocia długoterminowego i negatywnie wpływa na 
poziom dochodu w późniejszym życiu. Ponadto wraz ze wzrostem bezrobocia rosną również 
wskaźniki ubóstwa, chorób, przestępczości i samobójstw. Nie możemy pozwolić na wydanie 
młodzieży europejskiej na pastwę wykluczenia społecznego.

Nie tylko kryzys gospodarczy stworzył bariery dla dostępu młodych ludzi do rynku pracy
i startu w dorosłe, samodzielne życie. Bariery, z jakimi spotyka się młodzież na rynku pracy, 
są badane ze szczególną uwagą już od lat 80. XX wieku. O skali problemu świadczą wybrane 
fakty.

Młodzi pracownicy nie tylko częściej niż osoby dorosłe pozostają bez pracy, ale także
częściej przydzielane im są niestabilne, tymczasowe i niskiej jakości zajęcia zapewniające 
niższą płacę i gorszy poziom zabezpieczenia społecznego. Ponadto młodzi pracownicy 
doświadczają niższych standardów bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz są narażeni na 
obrażenia w miejscu pracy o co najmniej 50% bardziej niż ich koledzy i koleżanki o dłuższym 
stażu zawodowym.

Za dobrą wiadomość należy uznać to, że jeśli uda nam się zintegrować młodych ludzi z siłą 
roboczą i społeczeństwem, możemy wiele zyskać. Promocja większej liczby i lepszej jakości 
miejsc pracy dla młodych ludzi ma szereg skutków pozytywnych: uwalnia efekty mnożnika 
inwestycyjnego we wszystkich naszych gospodarkach i społecznościach, wzmacnia poziom 
inwestycji i popytu konsumenckiego, a także zapewnia większą stabilność i spójność 
międzypokoleniowych więzów społecznych. Wreszcie, co równie ważne, godna praca
i integracja przenosi młodych ludzi z zależności społecznej do samowystarczalności, 
pozwalając im na uniknięcie ubóstwa i aktywny udział w życiu społeczeństwa.

Wszystkie państwa członkowskie winny podjąć działania i zwalczać bezrobocie młodzieży 
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poprzez priorytety polityki i strategie odpowiadające specyfice krajowej. Jednocześnie UE 
powinna jednak zjednoczyć się wokół wspólnych strategii. Sprostanie wyzwaniom 
związanym z młodzieżą wymaga zintegrowanego i spójnego podejścia, łączącego interwencje 
na poziomie makro- i mikroekonomicznym, koncentrującego się na podaży pracy i popycie na 
pracę i uwzględniającego zarówno ilościowy, jak i jakościowy aspekt zatrudnienia. 
Konieczne jest spójne połączenie polityki edukacyjnej, polityki finansowej, polityki
w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej.

Dzięki inwestycjom gospodarczym i politycznym w nowe miejsca pracy, kształcenie
i szkolenie, silniejsze systemy zabezpieczenia socjalnego, bardziej dynamiczny rynek pracy
i godne zatrudnienie możemy dokonać transformacji europejskiego rynku pracy i zmienić 
orientację obecnych trendów z myślą o lepszej przyszłości młodzieży. 

Umieśćmy kwestię młodzieży wśród priorytetów agendy politycznej. Zmierzmy się z tym 
wyzwaniem. Sprawmy, by Stracone Pokolenie stało się Pokoleniem Nadziei.


