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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att främja ungdomens tillträde till arbetsmarknaden och stärka den rättsliga 
ställningen för praktikanter och lärlingar
(2009/2221(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av arbetsdokumentet om utvärdering av Lissabonstrategin 
SEK(2010)0114,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Ny kompetens för nya arbetstillfällen –
Att förutse och matcha kompetensbehoven på arbetsmarknaden” (KOM(2008)0868),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument – bilaga till kommissionens
meddelande ”Ny kompetens för nya arbetstillfällen” (SEK(2008)3058),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Ett gemensamt åtagande för 
sysselsättning” (KOM(2009)0257),

– med beaktande av rådets slutsatser om Ny kompetens för nya arbetstillfällen – Att förutse 
och matcha kompetensbehoven på arbetsmarknaden, som antogs i Bryssel den 
9 mars 2009,

– med beaktande av kommissionens meddelande om att främja unga människors fulla 
deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle (KOM(2007)0498), åtföljt av 
kommissionens arbetsdokument om arbetstillfällen i EU för ungdomar (SEK(2007)1093),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En EU-strategi för ungdomar – Satsa på 
ungdomars egna möjligheter. En förnyad öppen samordning för ungdomsfrågor” 
(KOM(2009)0200),

– med beaktande av kommissionens grönbok ”Att främja ungdomars rörlighet i 
utbildningssyfte” (KOM(2009)0329),

– med beaktande av kommissionens rapport ”Sysselsättning i Europa 2009”, från 
november 2009,

– med beaktande av den oberoende rapporten ”New Skills for New Jobs: Action Now” (Ny 
kompetens för nya arbetstillfällen: Agera nu) som utarbetats för kommissionen och som 
innehåller råd och centrala rekommendationer om en vidare utveckling av initiativet i 
samband med EU:s kommande strategi för tillväxt och sysselsättning 2020, februari 2010,

– med beaktande av de oberoende rapporterna ”Pathways to Work: Current practices and 
future needs for the labour-market integration of young people” (Vägar till arbete: 
Aktuella metoder och framtida behov för integrationen på arbetsmarknaden av unga 
människor) och ”Young in Occupations and Unemployment: thinking of their better 
integration in the labour market” (Unga människor inom yrkesliv och arbetslöshet: en 
bättre integration på arbetsmarknaden), utarbetade på uppdrag av kommissionen inom 
ramen för ungdomsprojektet (slutlig rapport om ungdomsprojektet, september 2008),



PE439.253v01-00 4/10 PR\806138SV.doc

SV

– med beaktande av Eurofounds undersökning om unga människors arbetssituation, 
mars 2007,

– med beaktande av Cedefops undersökning ”Professionalising career guidance: Practitioner 
competences and qualification routes in Europé” (Karriärrådgivning som ett yrke: 
utövarnas kompetens och utbildningsprogram i Europa), mars 2009,

– med beaktande av Cedefops undersökning ”Skills for Europe’s future: anticipating
occupational skill needs” (Färdigheter för Europas framtid: vilka yrkeskvalifikationer 
kommer det att finnas behov av?), maj 2009,

– med beaktande av Cedefops fjärde rapport om forskning om yrkesutbildning i Europa: en 
sammanfattande rapport med titeln ”Modernising vocational education and training”
(Modernisering av yrkesutbildning), december 2009,

– med beaktande av OECD:s rapport från 2008 om sysselsättningsutsikterna, ”Off to a Good 
Start? Youth Labour Market Transitions in OECD Countries (En lyckad start? Unga 
människors inträde på arbetsmarknaden i OECD-länder), november 2008,

– med beaktande av Europeiska ungdomspakten, som syftar till att främja alla unga 
människors delaktighet i utbildning, sysselsättning och samhälle, mars 2005,

– med beaktande av framställning 1452/2008, ingiven av Anne-Charlotte Bailly (tysk 
medborgare), för Génération Précaire, om rättvis praktik och lämplig tillgång för unga 
människor till den europeiska arbetsmarknaden,

– med beaktande av EG-domstolens dom (mål C-555/07) om principen om förbud mot 
diskriminering på grund av ålder, januari 2010,

– med beaktande av artikel 156 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A7-…/2010), och av följande skäl:

A. Den ekonomiska krisen har lett till en kraftig ökning av arbetslösheten i EU:s 
medlemsstater, och unga människor har drabbats i särskilt stor utsträckning av denna 
trend. I december 2009 var över 5,5 miljoner personer i EU under 25 år arbetslösa, vilket 
motsvarar 21,4 procent av alla unga människor.

B. Arbetslöshet och undersysselsättning bland unga leder till stora sociala och ekonomiska
kostnader för samhället och till att möjligheter till ekonomisk tillväxt går förlorade, till ett 
urholkande av skatteunderlaget som undergräver investeringarna i infrastruktur och 
offentliga tjänster, till högre välfärdskostnader, underutnyttjade investeringar i utbildning 
och fortbildning och risk för långtidsarbetslöshet och social utslagning.

C. Ekonomiska och demografiska beräkningar visar att 80 miljoner arbetstillfällen kommer 
att uppstå i EU under det kommande årtiondet, varav majoriteten kommer att kräva 
högkvalificerad arbetskraft. Sysselsättningsgraden för personer med hög utbildning i EU 
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är totalt omkring 85 procent, för personer med medelhög utbildning är den 70 procent och 
för personer med låg utbildning 50 procent.

D. Övergången från utbildning till arbetsmarknad och mellan olika jobb är en strukturell 
utmaning för unga människor i hela EU. Lärlingsutbildning har i stort ett positivt 
inflytande på tillgången till sysselsättning för unga.

E. Ungdomar diskrimineras ofta på grund av sin ålder när de kommer in på arbetsmarknaden, 
och unga kvinnor löper större risk att drabbas av arbetslöshet och fattigdom än unga män.

F. En anständig anställning innebär en övergång från socialt beroende till självförsörjning för 
ungdomar, räddar dem från fattigdom och gör det möjligt för dem att aktivt bidra 
ekonomiskt och socialt till samhället. Den diskriminerande lagstiftningen i vissa 
medlemsstater, t.ex. minimilönen för ungdomar i Storbritannien, minimibidraget i 
Frankrike och det sänkta arbetslöshetsunderstödet för ungdomar i Danmark, hindrar unga 
människor i övergången till ett oberoende liv som vuxna.

G. Lissabonstrategins riktmärken för unga har inte uppfyllts.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inta en 
rättighetsbaserad strategi i fråga om ungdomar och sysselsättning. Den kvalitativa 
aspekten av anständigt arbete för unga får inte äventyras, och de grundläggande 
arbetsnormerna och andra normer som är knutna till arbetskvalitet, exempelvis arbetstider, 
minimilön, social trygghet och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, måste vara centrala 
faktorer i de ansträngningar som görs.

Skapande av arbetstillfällen och integration på arbetsmarknaden

2. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att definiera en 
sysselsättningsstrategi för EU som kombinerar finansiella instrument med 
sysselsättningspolitik för att undvika en ”växande arbetslöshet” och som innebär 
ambitiösa riktmärken för sysselsättning bland unga.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa effektiva stimulansåtgärder för 
arbetsgivare inom den offentliga och den privata sektorn till att anställa unga, att investera 
i skapande av arbetstillfällen för unga och att stödja företagande bland unga.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta en riktad 
arbetsmarknadspolitik som omfattar alla och som garanterar en respektfull integration av 
och meningsfull sysselsättning för ungdomar, t.ex. genom upprättande av inspirerande 
nätverk, praktikplatser, internationella yrkescentrum och ungdomscentrum för enskild 
vägledning.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka Europeiska socialfondens 
ekonomiska kapacitet, att öronmärka minst 10 procent av denna fond för projekt som är 
inriktade på ungdomar och att underlätta tillgång till fonden. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra de åtgärder som är inriktade på unga.
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Utbildning och övergång från utbildning till yrkesliv

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att intensifiera sina ansträngningar för att 
minska antalet unga som lämnar skolan i förtid för att nå Lissabonmålet på en 
genomsnittlig procentandel unga i Europa som lämnar skolan i förtid på högst 10 procent 
till 2012. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta en mängd åtgärder för att 
motverka att unga lämnar skolan i förtid, t.ex. att minska antalet elever per klass, införa 
mentorer på alla skolor och inrätta en omedelbar uppföljning av unga som lämnar skolan i 
förtid. Parlamentet hänvisar till Finland, som har lyckats minska antalet unga som lämnar 
skolan i förtid, och uppmanar kommissionen att samordna ett projekt för bästa metoder.

7. Europaparlamentet kräver fler och bättre tillfällen till praktiktjänstgöring, och uppmanar 
kommissionen och rådet att inrätta en europeisk kvalitetsstadga för praktiktjänstgöring för 
att garantera utbildningsvärde och undvika utnyttjande.

8. Europaparlamentet inser att ungdomar söker sig till studier i kristider och bör uppmuntras 
till detta. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att garantera lika tillgång till 
utbildning för alla genom att garantera rätt till minst 12 års kostnadsfri utbildning och 
säkra ekonomiskt stöd för unga studenter, och uppmanar medlemsstaterna att investera 
ytterligare i utbildning och fortbildning, även om det råder finanspolitiska begränsningar.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga gemenskapsprogram som stöder 
utbildning och kompetenshöjning, som programmet för livslångt lärande, 
Europeiska socialfonden, Marie Curie-åtgärderna och initiativet till europeisk 
forskningsutbildning.

Anpassning till behovet hos den enskilda personen och arbetsmarknaden

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla en 
livscykelpolitik och -strategi där utbildning och sysselsättning integreras bättre, där en 
trygg övergång är central och där det råder en ständig kompetenshöjning inom 
arbetskraften.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att revidera flexicurity-strategin för att kunna 
placera övergångstrygghet överst på dagordningen samtidigt som man skapar rörlighet 
och ökad tillgång för unga. Parlamentet understryker att flexibilitet utan social trygghet 
inte är ett hållbart sätt att bekämpa de problem som unga människor står inför på 
arbetsmarknaden.

12. Europaparlamentet ber medlemsstaterna att inbegripa alla fyra komponenter i flexicurity i 
den nationella utformningen av en sysselsättningsstrategi för unga, nämligen

a. flexibla och tillförlitliga avtalsbestämmelser,

b. omfattande program för livslångt lärande som garanterar en fortsatt 
kunskapsutveckling,

c. en effektiv aktiv arbetsmarknadspolitik där man fokuserar på färdigheter och 
integration,
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d. sociala trygghetssystem som ger ungdomar övergångstrygghet snarare än tvingar 
dem till flexibilitet.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadsparterna att säkra 
kvalitetsarbeten för att undvika att unga människor faller i ”otrygghetsfällan”, och 
uppmanar arbetsmarknadsparterna att i samarbete med kommissionen utarbeta och införa 
miniminormer till skydd för dem som har en otrygg anställning eller ett lågkvalitativt 
arbete.

Nackdelar och diskriminering

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över den befintliga nationella 
lagstiftningen som påverkar unga i varje enskild medlemsstat, och att kontrollera att den 
är förenlig med direktivet om likabehandling i arbetslivet.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att tillhandahålla bättre 
möjligheter till barnomsorg för unga föräldrar och på så sätt underlätta möjligheten för 
unga mödrar att delta på arbetsmarknaden.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa åtgärder för positiv 
särbehandling av unga på de områden av arbetsmarknaden där unga är 
underrepresenterade, för att undanröja följderna av tidigare åldersdiskriminering och 
uppnå en verkligt mångfaldig arbetskraft. Parlamentet hänvisar till goda erfarenheter när 
det gäller positiv särbehandling för att bekämpa diskriminering.

17. Europaparlamentet erkänner betydelsen av unga människors möjligheter till ekonomiskt 
oberoende och uppmanar medlemsstaterna att se till att alla ungdomar individuellt har rätt 
till en minimiinkomst som garanterar möjligheten att skapa ett oberoende liv som vuxen.

Strategier och förvaltningsverktyg på gemenskapsnivå

18. Europaparlamentet föreslår att rådet och kommissionen ska inrätta en EU-garanti för 
ungdomar som säkrar rätten för varje ung människa inom EU att bli erbjuden jobb, 
lärlingsplats, extra utbildning eller en kombination av arbete och utbildning efter högst 
sex månaders arbetslöshet.

19. Europaparlamentet välkomnar framstegen med utformningen av EU 2020-strategin, men 
beklagar att det inte har gjorts någon offentlig och öppen utvärdering av 
Lissabonstrategin, i synnerhet av Europeiska ungdomspakten, inklusive riktmärken för 
ungdomar, och beklagar att arbetsmarknadsparterna, det civila samhället och 
ungdomsorganisationerna inte rådfrågades i tillräcklig grad under utformningen av 
EU 2020-strategin.

20. Europaparlamentet kräver nya bindande riktmärken med avseende på ungdomar och 
uppmanar kommissionen att varje år utvärdera befintliga riktmärken av detta slag, samt 
ungdomsgarantin, för att nå resultat och göra framsteg.

21. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ställa sig bakom och utarbeta 
nya och förbättrade förvaltningsverktyg för arbetet med arbetstillfällen för ungdomar.
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22. Europaparlamentet föreslår ett inrättande av en permanent europeisk arbetsgrupp för 
ungdomar med deltagande av ungdomsorganisationer, medlemsstater, kommissionen, 
parlamentet och arbetsmarknadsparterna för att övervaka utvecklingen när det gäller 
arbetstillfällen för ungdomar, möjliggöra en sektoröverskridande politik, utbyta exempel 
på bästa metoder och lägga grunden till ny politik.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bedöma följderna av politiken för 
ungdomar, inbegripa unga i alla förfaranden och inrätta ungdomsråd för övervakning av 
ungdomsrelaterad politik.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Den minskade ekonomiska tillväxten har lett till en kraftig ökning av arbetslösheten i EU-27, 
och det står klart att ungdomar har drabbats i särskilt stor utsträckning. I nuläget är över 5,5 
miljoner personer under 25 år arbetslösa, motsvarande 21,4 procent, vilket är en dubbelt så 
hög siffra som den totala arbetslöshetsnivån. Olyckligtvis är inte räddningen på väg för 
Europas ungdomar: arbetslösheten förväntas stiga ytterligare.

Arbetslöshet bland unga är ett av EU:s mest akuta problem. Vi riskerar att en generation 
kommer att bli socialt utslagen, samtidigt som EU:s ekonomiska och sociala framtid sätts på 
spel. 

Arbetslöshet bland unga leder till stora sociala och ekonomiska kostnader för samhället, vilket 
i sin tur leder till att möjligheter till ekonomisk tillväxt går förlorade, ett urholkande av 
skatteunderlaget som undergräver investeringarna i infrastruktur och offentliga tjänster, högre 
välfärdskostnader och underutnyttjade investeringar i utbildning och fortbildning. EU:s 
ungdomar är en skattkista full av outnyttjade mänskliga resurser. De ekonomiska och sociala 
framtidsutsikterna kräver handling.

Att inleda perioden i arbetsför ålder med att vara arbetslös är en upplevelse som efterlämnar 
ärr. Undersökningar visar tydligt att personer som är arbetslösa som unga fortsätter att lida av 
de skadliga följderna senare i livet. Arbetslöshet i ung ålder ökar risken för 
långtidsarbetslöshet och har en negativ effekt på inkomstnivån senare i livet. Dessutom ökar 
förekomsten av fattigdom, ohälsa, brottslighet och självmord när arbetslösheten stiger. Vi kan 
inte acceptera att Europas ungdomar går förlorade i social utslagning. 

Det är inte bara den ekonomiska krisen som har skapat hinder för unga när det gäller att få 
tillgång till arbetsmarknaden och kunna skapa ett oberoende vuxenliv. Sedan 1980-talet har 
särskild uppmärksamhet ägnats åt arbetsmarknadshinder som drabbar unga. Det finns vissa 
uppgifter som visar omfattningen av detta problem: 

Unga arbetstagare är inte bara oftare arbetslösa än vuxna arbetstagare, utan de har också 
oftare en otrygg, tillfällig anställning inom ett lågkvalitativt arbete med lägre lön och mindre 
social trygghet. Unga arbetstagare möter vidare en lägre arbetsmiljöstandard och löper minst 
50 procent högre risk att skadas på arbetsplatsen än sina mer erfarna kolleger.

Det positiva är att vi har mycket att vinna på att integrera unga människor i arbetskraften och 
samhället. Att främja fler och bättre arbeten för ungdomar får en rad positiva följder: Det 
leder till multiplikatoreffekter i våra ekonomier och samhällen, stimulerar investering och 
efterfrågan bland konsumenter och garanterar stabilare och mer sammanhängande band över 
generationsgränserna. Sist men inte minst: anständigt arbete och integration hjälper ungdomar 
att övergå från socialt beroende till självförsörjning och att undkomma fattigdom, och det ger 
dem en möjlighet att bidra aktivt till samhället.

Alla medlemsstater måste vidta åtgärder och bekämpa arbetslöshet bland unga genom 
politiska prioriteringar och strategier som speglar de nationella särskilda egenskaperna. Men 
EU måste samtidigt enas om gemensamma strategier. Att bemöta den utmaning som de ungas 
situation utgör kräver ett integrerat och samordnat tillvägagångssätt där man kombinerar 
ingripanden på ekonomisk makro- och mikronivå, fokuserar på tillgång och efterfrågan på 
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arbetsmarknaden och hanterar både sysselsättningskvantitet och -kvalitet. Det krävs en 
samordnad blandning av utbildningspolitik, finanspolitik, sysselsättningspolitik och 
socialpolitik. 

Med en ekonomisk och politisk investering i nya arbetstillfällen, utbildning och fortbildning, 
starkare sociala trygghetssystem, en mer dynamisk arbetsmarknad och anständigt arbete kan 
vi omgestalta den europeiska arbetsmarknaden och omorientera de nuvarande trenderna mot 
en bättre framtid för unga människor.

Låt oss sätta ungdomen överst på den politiska dagordningen. Låt oss möta denna utmaning. 
Låt oss omvandla den Förlorade generationen till Möjligheternas generation.


