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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
o spodbujanje dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, 
delovno prakso in vajeništvom
((2009)2221(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju dokumenta o oceni lizbonske strategije SEC(2010)0114,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta –
napovedovanje in usklajevanje potreb trga dela ter znanja in spretnosti“ 
(KOM(2008)0868),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije „Priloga k sporočilu Komisije o 
novih znanjih in spretnostih za nova delovna mesta“ (SEC(2008)3058),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Skupna zaveza za zaposlovanje“ (KOM(2009)0257),

– ob upoštevanju sklepov Sveta o sporočilu „Nova znanja in spretnosti za nova delovna 
mesta – Napovedovanje in usklajevanje potreb trga dela ter znanja in spretnosti“, sprejetih 
v Bruslju 9. marca 2009,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Spodbujanje polne udeležbe mladih v izobraževanju, 
zaposlovanju in družbi“ (KOM(2007)0498) s priloženim delovnim dokumentom služb 
Komisije o zaposlovanju mladih v EU (SEC(2007)1093),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Strategija EU za mlade: vlaganje v mlade in krepitev 
njihove vloge in položaja – Prenovljena odprta metoda koordinacije za obravnavo izzivov 
in priložnosti za mlade“ (KOM(2009)0200),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije o spodbujanju učne mobilnosti za mlade 
(KOM(2009)0329),

– ob upoštevanju poročila Komisije „Poročilo o zaposlovanju v Evropi 2009“, 
november 2006,

– ob upoštevanju neodvisnega poročila „New Skills for New Jobs: Action Now“ (Nova 
znanja za nova delovna mesta: ukrepajmo zdaj), pripravljenega za Komisijo, v katerem so 
navedeni nasveti in ključna priporočila za nadaljnji razvoj pobude v okviru prihodnje 
strategije EU za rast in delovna mesta 2020, februar 2010,

– ob upoštevanju neodvisnega poročila „Pathways to Work: Current practices and future 
needs for the labour-market integration of young people, Young in Occupations and 
Unemployment: thinking of their better integration in the labour market“ (Poti do dela: 
sedanje prakse in prihodnje potrebe za vključevanje mladih na trg dela, Mladi ter poklici 
in brezposelnost: njihovo boljše vključevanje na trg dela), ki ga je naročila Komisija v 
okviru projekta YOUTH (končno poročilo YOUTH, september 2008),
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– ob upoštevanju raziskave Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih 
pogojev o mladih in delu, marec 2007,

– ob upoštevanju raziskave Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja o 
profesionalizaciji poklicnega usmerjanja: usposobljenost in kvalificiranost strokovnih 
delavcev v Evropi, marec 2009,

– ob upoštevanju raziskave Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja o 
spretnostih in znanjih za prihodnost Evrope: predvidevanje potreb po strokovni 
usposobljenosti, maj 2009, 

– ob upoštevanju četrtega poročila Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja o 
raziskavi o poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi: zbirno poročilo z 
naslovom Posodobitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, december 2009,

– ob upoštevanju publikacije OECD Employment Outlook 2008 z naslovom „Off to a Good 
Start? Youth Labour Market Transitions in OECD Countries“ (Do dobrega začetka? 
Prehodi mladih na trgu dela v državah OECD), november 2008,

– ob upoštevanju Evropskega pakta za mlade s ciljem spodbujanja udeležbe mladih v 
izobraževanju, zaposlovanju in družbi, marec 2005,

– ob upoštevanju peticije 1452/2008, ki jo je predložila Anne-Charlotte Bailly (Nemčija) v 
imenu gibanja Génération Précaire o pravični delovni praksi in ustreznem dostopu mladih 
do evropskega trga dela,

– ob upoštevanju sodbe (C-555/07) Sodišča evropskih skupnosti o prepovedi diskriminacije 
na podlagi starosti, januar 2010,

– ob upoštevanju člena 156 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora za 
kulturo in izobraževanje (A7–0000/2010),

A. ker so se zaradi gospodarske krize stopnje brezposelnosti v državah članicah EU močno 
povečale; ker je to gibanje nesorazmerno prizadelo mlade; ker je bilo decembra 2009 v 
EU brezposelnih več kot 5,5 milijona mladih, mlajših od 25 let, ali 21,4 % vseh mladih,

B. ker predstavljata brezposelnost in premajhna zaposlenost mladih velike socialne in 
ekonomske stroške za družbo, kar pomeni manj priložnosti za gospodarsko rast, 
zmanjšanje davčne osnove, kar spodkopava vlaganje v infrastrukturo in javne storitve, 
večje socialne izdatke, premalo izkoriščeno vlaganje v izobraževanje in usposabljanje ter 
tveganje za dolgoročno brezposelnost in socialno izključenost,

C. ker ekonomske in demografske projekcije poudarjajo, da bo v EU v naslednjem desetletju 
80 milijonov novih zaposlitvenih možnosti, pri čemer bo za večino potrebna 
visokokvalificirana delovna sila; ker je stopnja zaposlenosti visokokvalificiranih oseb v 
EU kot celoti približno 85 %, srednjekvalificiranih oseb 70 % in nizkokvalificiranih oseb 
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50 %,

D. ker je prehod od izobraževanja k delu ter med delovnimi mesti strukturni izziv za mlade 
po vsej EU; ker vajeništvo zelo pozitivno vpliva na dostop mladih do zaposlitve,

E. ker so mladi ob vstopu na trg dela pogosto žrtve diskriminacije na podlagi svoje starosti; 
ker so mlade ženske pogosteje soočajo z brezposelnostjo in revščino kot mladi moški,

F. ker pomeni dostojno delo premik mladih od socialne odvisnosti k samozadostnosti, jim 
pomaga, da se izognejo revščini, in jim omogoča dejavno prispevati k družbi tako 
ekonomsko kot socialno; ker diskriminatorna zakonodaja v nekaterih državah članicah, 
kot so minimalna plača za mlade v Združenem kraljestvu, revenu minimum d'insertion
(oblika socialne pomoči) v Franciji in manjše ugodnosti iz naslova zaposlitve mladih na 
Danskem, preprečuje vstop mladih v odraslo in neodvisno življenje,

G. ker merila lizbonske strategije glede mladih niso bila izpolnjena,

1. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo pristop do mladih in zaposlovanja, ki bo 
temeljil na pravicah. Kakovostni vidik dostojnega dela za mlade ne sme biti ogrožen, vsa 
prizadevanja pa morajo upoštevati zlasti temeljne delovne standarde in druge standarde, 
povezane s kakovostjo dela, kot so delovni čas, minimalna plača, socialna varnost ter 
varnost in zdravje pri delu;

Ustvarjanje delovnih mest in vključitev na trg dela

2. poziva Svet in Komisijo, naj opredelita strategijo za delovna mesta za EU, ki bo 
združevala finančne instrumente in politike zaposlovanja za preprečitev rasti brez 
zaposlovanja ter vključevala določitev ambicioznih meril za zaposlovanje mladih;

3. poziva države članice, naj pripravijo učinkovite spodbude za javne in zasebne delodajalce 
za zaposlovanje mladih, vlaganje v ustvarjanje delovnih mest za mlade in podporo 
podjetništva med mladimi;

4. poziva države članice, naj oblikujejo vključujoče in usmerjene politike trga dela, ki bodo 
zagotavljale spoštljivo vključitev in pomembne dejavnosti mladih, npr. z vzpostavitvijo 
navdihujočih omrežij, ureditvijo pripravništva ter ustanovitvijo mednarodnih poklicnih 
centrov in mladinskih centrov za individualno usmerjanje;

5. poziva Komisijo, naj poveča finančno zmogljivost Evropskega socialnega sklada, nameni 
najmanj 10 % teh sredstev za projekte, ki so namenjeni mladim, in olajša dostop do 
sredstev; poziva države članice, naj izboljšajo svojo usmerjenost k mladim;

Izobraževanje ter prehod od izobraževanja k zaposlenosti

6. poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja za zmanjšanje zgodnjega opuščanja 
šolanja, da bi izpolnile lizbonski cilj, tj. največ 10 % oseb, ki zgodaj opustijo šolanje, do 
leta 2012; poziva države članice, naj izkoristijo širok obseg ukrepov za preprečevanje 
zgodnjega opuščanja šolanja, npr. z znižanjem števila učencev v razredu, uvedbo 
mentorjev na vseh šolah in vzpostavitvijo takojšnjega spremljanja oseb, ki zgodaj opustijo 
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šolanje; izpostavlja Finsko, ki je uspešno zmanjšala število oseb, ki zgodaj opustijo 
šolanje; poziva Komisijo, naj usklajuje projekt o najboljših praksah;

7. poziva k več in boljšemu pripravništvu; poziva Komisijo in Svet, naj pripravita Evropsko 
listino kakovosti za pripravništva za zagotovitev njihove izobraževalne vrednosti in 
preprečitev izkoriščanja;

8. ugotavlja, da med krizo mladi iščejo izobraževanje in bi jih bilo treba pri tem spodbujati; 
poziva vse države članice, naj zagotovijo enak dostop do izobraževanja za vse, tako da 
zagotovijo pravico do najmanj 12 let brezplačnega izobraževanja in finančno podporo za 
mlade študente, ter kljub fiskalnim omejitvam nadalje vlagajo v izobraževanje in 
usposabljanje;

9. poziva Komisijo, naj razširi programe EU, ki podpirajo izobraževanje ter nadgrajevanje 
znanj in veščin, kot so vseživljenjsko učenje, Evropski socialni sklad, aktivnosti Marie 
Curie in Pobuda za znanstveno izobraževanje;

Prilagajanje potrebam posameznikov in trgu dela

10. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo politike in strategije na podlagi 
življenjskega cikla, v katere bosta izobraževanje in zaposlovanje bolje vključena, v katerih 
bo ključen varen prehod in v katere bo zajeto stalno nadgrajevanje znanj in spretnosti 
delovne sile;

11. poziva Komisijo, naj revidira strategijo prožne varnosti in uvrsti varnost med prehodnim 
obdobjem na vrh programa, medtem ko ustvarja mobilnost in enostavnejši dostop za 
mlade; poudarja, da prožna varnost brez socialne varnosti ni trajnosten način boja proti 
težavam mladih na trgu dela;

12. poziva države članice, naj v nacionalne načrte strategij za zaposlovanje mladih vključijo 
vse štiri elemente prožne varnosti, in sicer:

a. prožne in zanesljive pogodbene ureditve,

b. celovite programe vseživljenjskega učenja za zagotovitev stalnega razvoja znanj in 
spretnosti,

c. učinkovite aktivne politike trga dela, ki bodo usmerjene k znanjem in spretnostim 
ter vključitvi,

d. sisteme socialne varnosti, ki bodo mladim omogočali varnost med prehodnim 
obdobjem in jih ne bodo silili v prožnost;

13. poziva države članice in socialne partnerje, naj zagotovijo kakovostno delo, da se mladi ne 
bi ujeli v „past negotovosti“, ter socialne partnerje, naj v sodelovanju s Komisijo 
pripravijo in izvajajo minimalne standarde za zaščito posameznikov, ki delajo na 
negotovih ali nizkokakovostnih delovnih mestih;

Pomanjkljivosti in diskriminacija 
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14. poziva Komisijo, naj revidira veljavno nacionalno zakonodajo v zvezi z mladimi v 
državah članicah, da preveri njeno skladnost z direktivo o enakopravnosti pri 
zaposlovanju;

15. poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo boljše možnosti za varstvo otrok za 
mlade starše in s tem okrepijo možnost za udeležbo mladih mater na trgu dela; 

16. poziva države članice, naj uvedejo ukrepe za zagotovitev enakopravnosti za mlade na 
tistih področjih trga dela, kjer mladi niso dovolj zastopani, da bi premagali posledice 
pretekle diskriminacije na podlagi starosti in dosegli dejansko raznoliko delovno silo; 
poudarja dobre izkušnje v zvezi s spodbujevalnimi ukrepi za boj proti diskriminaciji;

17. priznava pomembnost finančne neodvisnosti mladih in poziva države članice, naj 
zagotovijo, da so vsi mladi posamezniki upravičeni do minimalne ravni prihodka, ki jim 
zagotavlja možnost za oblikovanje neodvisnega odraslega življenja;

Strategije in orodja upravljanja na ravni EU

18. predlaga, da Svet in Komisija pripravita evropsko jamstvo za mlade, ki bo vsakemu 
mlademu posamezniku v EU po največ 6 mesecih brezposelnosti zagotovilo pravico do 
delovnega mesta, vajeništva, dodatnega usposabljanja ali kombinacije dela in 
usposabljanja;

19. odobrava napredek pri opredelitvi strategije EU 2020, vendar obžaluje, da ni bilo javne in 
pregledne ocene lizbonske strategije ter zlasti Evropskega pakta za mlade, vključno z 
merili za mlade, ter da v procesu razvoja strategije EU 2020 ni bilo zadostnega 
posvetovanja s socialnimi partnerji, civilno družbo in mladinskimi organizacijami;

20. poziva k novim zavezujočim merilom za mlade; poziva Komisijo, naj vsako leto oceni 
veljavna merila za mlade in jamstvo za mlade, da se zagotovijo rezultati in napredek;

21. poziva Svet in Komisijo, naj se dogovorita in zagotovita nova boljša orodja upravljanja za 
obravnavanje zaposlovanja mladih;

22. predlaga ustanovitev stalne delovne skupine EU za mlade, ki bo vključevala mladinske 
organizacije, države članice, Komisijo, Parlament in socialne partnerje, za spremljanje 
razvoja v zvezi z zaposlovanjem mladih, omogočanje medsektorskih politik, izmenjavo 
primerov najboljše prakse ter spodbujanje novih politik;

23. poziva države članice, naj ocenijo učinke politike na mlade, vključijo mlade v vse procese 
in ustanovijo svete mladih za spremljanje politik v zvezi z mladimi;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Zaradi gospodarske recesije so se zelo povečale stopnje brezposelnosti v EU27, kar je 
nesorazmerno prizadelo mlade. Danes je več kot 5,5 milijona ali 21,4 % mlajših od 25 let 
brezposelnih, kar je dvakrat več od skupne stopnje brezposelnosti. Čas za mlade v Evropi žal 
ne prinaša rešitve, saj se pričakuje, da se bodo stopnje brezposelnosti še povečale.

Brezposelnost mladih je ena od največjih težav Evrope. Medtem ko kockamo z gospodarsko 
in socialno prihodnostjo EU, tvegamo, da bomo izgubili generacijo zaradi socialne 
izključenosti. 

Brezposelnost mladih prinaša velike socialne in ekonomske stroške za naše družbe, kar 
pomeni manj priložnosti za gospodarsko rast, zmanjšanje davčne osnove, kar ogroža vlaganje 
v infrastrukturo in javne storitve, večje socialne izdatke ter premalo izkoriščeno vlaganje v 
izobraževanje in usposabljanje. Mladi v Evropi so zaklad neizkoriščenih človeških virov. 
Gospodarski in socialni obeti pa kličejo k ukrepanju.

Če posameznik vstopi v obdobje delovno aktivnega življenja kot brezposelna oseba, to na 
njem pusti dolgoročen pečat. V raziskavah je jasno navedeno, da posamezniki, ki so v 
mladosti brezposelni, tudi pozneje v življenju čutijo škodljive vplive brezposelnosti. 
Brezposelnost v mladosti poveča tveganje za dolgoročno brezposelnost in negativno vpliva na 
ravni prihodkov pozneje v življenju. Poleg tega se v primeru dviga brezposelnosti poveča tudi 
stopnja revščine, bolezni, kriminala in samomorov. Nesprejemljivo bi bilo, da bi zaradi 
socialne izključenosti izgubili mlade v Evropi. 

Vendar ovir pri dostopu mladih do trga dela ter oblikovanju odraslega in neodvisnega 
življenja ni povzročila le gospodarska kriza. Od osemdesetih let 20. stoletja je posebna 
pozornost namenjena oviram na trgu dela za mlade. Nekatera dejstva kažejo na obseg težave: 

mladi delavci so pogosteje brezposelni od odraslih delavcev ter tudi pogosteje zaposleni na 
negotovih in začasnih nizkokakovostnih delovnih mestih z nižjimi plačami in manjšo socialno 
varnostjo. Poleg tega imajo mladi delavci nižje standarde varnosti in zdravja pri delu, pri 
čemer je 50 % več možnosti, da se bodo poškodovali na delovnem mestu kot njihovi bolj 
izkušeni sodelavci.

Dobro je, da lahko veliko pridobimo, če mlade vključimo med delovno silo in v družbo. 
Spodbujanje več in boljših delovnih mest za mlade ima več pozitivnih učinkov: sproži 
pomnoževalne učinke v naših gospodarstvih in družbah, spodbudi vlaganje in povpraševanje 
potrošnikov ter zagotovi stabilnejše in tesnejše družbene vezi med generacijami. Nenazadnje 
pomenita dostojno delo in vključitev za mlade prehod od socialne odvisnosti k 
samozadostnosti, zaradi česar ubežijo revščini in dejavno prispevajo k družbi.

Vse države članice morajo ukrepati in se boriti proti brezposelnosti mladih s prednostnimi 
politikami in strategijami, ki izražajo nacionalne posebnosti. Vendar se mora hkrati EU 
zediniti o skupnih strategijah. Za spoprijemanje s tem izzivom je potreben celovit in skladen 
pristop, ki bo združeval posredovanje na makro- in mikroekonomski ravni, se osredotočal na 
ponudbo in povpraševanje po delovni sili ter obravnaval zaposlovanje z vidika količine in 
kakovosti. Potrebna je skladna kombinacija izobraževalne politike, finančne politike, politike 
zaposlovanja in socialne politike. 
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Z gospodarskim in političnim vlaganjem v nova delovna mesta, izobraževanje in 
usposabljanje, trdnejše sisteme socialne varnosti, bolj dinamičen trg dela ter dostojno delo 
lahko preoblikujemo evropski trg dela in preusmerimo sedanja gibanja v boljšo prihodnost za 
mlade.

Postavimo mlade na vrh političnega progama. Sprejmimo izziv – spremenimo izgubljeno 
generacijo v generacijo upanja.


