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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zwalczania bezrobocia osób młodych: możliwe rozwiązania
(2013/2045 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wspierania dostępu 
młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki 
zawodowe1,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie inicjatywy „Szanse dla młodzieży” (COM 
(2011)0933) i rezolucję Parlamentu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie inicjatywy „Szanse 
dla młodzieży” oraz pytanie Parlamentu wymagające odpowiedzi ustnej skierowane do 
Komisji na temat tej inicjatywy2 (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– uwzględniając komunikat Komisji o wdrażaniu inicjatywy „Szanse dla młodzieży” 
(COM(2011)0727),

– uwzględniając komunikat Komisji „Mobilna młodzież” (COM(2010)0478),

– uwzględniając konkluzje Rady dotyczące wspierania zatrudnienia młodzieży z myślą o 
realizacji celów strategii „Europa 2020”, przyjęte w Luksemburgu w dniu 17 czerwca 
2011 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej dotyczące inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych z dnia 7 lutego 2013 r.,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie drugiego etapu 
konsultacji z partnerami społecznymi na szczeblu europejskim dotyczących ram jakości 
dla staży (COM(2012)0728),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zalecenia Rady 
w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (COM(2012)0729),

– uwzględniając sprawozdanie Eurofund z dnia 13 czerwca 2012 r. zatytułowane 
„Gwarancje dla młodzieży: doświadczenia Finlandii i Szwecji”,

– uwzględniając swoją rezolucję ze stycznia 2013 r. w sprawie gwarancji dla młodzieży3,

– uwzględniając porozumienie polityczne osiągnięte w Radzie w dniu 28 lutego 2013 r. 
dotyczące zalecenia Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży,

– uwzględniając komunikat Komisji „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),

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0007.
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– uwzględniając wniosek dotyczący zmiany wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006” (COM(2011)0607),

– uwzględniając oświadczenie członków Rady Europejskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. 
zatytułowane „Ku konsolidacji sprzyjającej wzrostowi i wzrostowi sprzyjającemu 
tworzeniu miejsc pracy”,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7–
0000/2013),

A. mając na uwadze, że w styczniu 2013 r. 23% aktywnych młodych ludzi było 
bezrobotnych, przy czym stopa bezrobocia w Austrii, Dani, Niemczech i Holandii nie 
przekracza 15%, a w Grecji i Hiszpanii sięga ponad 55%, co wskazuje na wyraźne różnice 
geograficzne;

B. mając na uwadze, że w 2011 r. 7,5 mln młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat oraz 
6,5 mln w wieku od 25 do 29 lat należało do kategorii osób niekształcących się, 
niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET), wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele słabszych grup społecznych, takich jak młodzi ludzie mający problemy ze 
zdrowiem, niepełnosprawni, czy matki samotnie wychowujące dzieci, co jest zmianą, 
która pociąga za sobą poważne konsekwencje społeczne, takie jak małe lub niepewne 
szanse zatrudnienia w przyszłości, czy nawet zaburzenia psychiczne lub fizyczne; mając 
na uwadze, że problemy te najprawdopodobniej nasilą się w niedalekiej przyszłości;

C. mając na uwadze, że w 2011 r. straty ekonomiczne z powodu wycofania młodych ludzi z 
rynku pracy oszacowano na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% unijnego PKB1; mając na 
uwadze, że reprezentuje to poważne społeczne i gospodarcze obciążenie;

D. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w szczególności w niekorzystnej sytuacji w czasie 
kryzysu gospodarczego, bardziej niż większość grup; mając na uwadze, że dla większości 
ludzi młodych obecne bezrobocie może przekształcić się w długotrwałe bezrobocie, które 
niesie ze sobą ryzyko wykluczenia społecznego; mając na uwadze, że ma to niepokojące 
konsekwencje dla młodych osób, takie jak niższe poczucie własnej wartości, niespełnione 
ambicje oraz odkładanie decyzji o rozpoczęciu samodzielnego dorosłego życia, włącznie z 
założeniem rodziny, co również pociąga za sobą niepokojące konsekwencje dla 
społeczeństwa, gdyż wpływa negatywnie na społeczną, gospodarczą i demograficzną 
sytuację w Europie;

E. mając na uwadze, że w kontekście strategii lizbońskiej 2000–2010 UE podjęła się 
podniesienia poziomu wykształcenia, ograniczenia odsetka osób przedwcześnie 
kończących naukę do poziomu poniżej 10% do roku 2020 oraz podwyższenia odsetka 
osób kończących studia wyższe lub ich ekwiwalent do poziomu co najmniej 40%;

                                               
1 Eurofound (2012), NEETs – młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się: właściwości, koszty i 
rozwiązania polityczne w Europie. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
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F. mając na uwadze, że małe i średnie przedsiębiorstwa, które są siłą napędową wzrostu 
gospodarczego, powstawania miejsc pracy i realizacji celów strategii „Europa 2020”, w 
wyniku kryzysu gospodarczego zlikwidowały ponad 3,5 mln miejsc pracy, co dotknęło 
wszystkich pracowników, w tym ludzi młodych;

G. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r., negatywnie 
wpłynął zarówno na popyt, jak i podaż na rynku pracy, zatem zwiększył znacząco 
niepewność dotyczącą perspektyw zawodowych, przez co konieczne jest, aby wszyscy 
bezrobotni zostali lepiej poinformowani o perspektywach zatrudnienia;

1. podkreśla, że należy zróżnicować działania polityczne wdrażane przez państwa 
członkowskie i przezwyciężać wszystkie potencjalne problemy stojące na drodze młodych 
ludzi do stabilnego zatrudnienia, zwracając szczególną uwagę na słabsze grupy społeczne, 
które częściej cierpią z powodu nagromadzenia niekorzystnych czynników;

2. podkreśla, że udział wszystkich właściwych zainteresowanych stron, włącznie z 
podmiotami świadczącymi usługi szkoleniowe i edukacyjne, poszczególnymi 
pracodawcami, publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia, partnerami 
społecznymi, organizacjami trzeciego sektora, służbą zdrowia, jak i innymi organami, jest 
konieczny dla skutecznego wdrażania w sposób zintegrowany szeregu środków 
wspierających zatrudnienie ludzi młodych i szanse zatrudnienia; podkreśla, że 
podejmowane środki muszą być elastyczne, tak aby dostosować się do zmieniających się 
potrzeb rynku pracy;

3. dostrzega szczególnie trudną sytuację w niektórych regionach, gdzie stopa bezrobocia 
ludzi młodych przekracza 25%; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zwiększona zostanie 
pomoc UE w zakresie zatrudniania młodzieży poprzez zaproponowaną inicjatywę UE na 
rzecz zatrudniania ludzi młodych z budżetem 6 mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020; 

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady EPSCO z dnia 28 lutego 2013 r. o przyjęciu 
zalecenia Rady dotyczącego wdrażania gwarancji dla młodzieży; zaleca rozszerzyć krąg 
beneficjentów o absolwentów do 30. roku życia; podkreśla, że sukces tego 
przedsięwzięcia będzie w dużej mierze zależeć od innych czynników, np. od struktury 
funkcjonowania i wydajności publicznej, wzmocnionej prywatnej służby zatrudnienia, 
dostępności miejsc dla studentów, zapewnienia szkoleń oraz praktyk zawodowych i 
możliwości przenoszenia oraz stosowania pozytywnych doświadczeń pozostałych państw 
członkowskich; podkreśla, że gwarancje dla młodzieży muszą zostać włączone w szersze 
ramy aktywnej polityki rynku pracy, przy zapewnieniu wysokiej jakości norm;

5. zachęca państwa członkowskie do zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorstw, spółdzielni 
oraz organizacji trzeciego sektora, które chcą uczestniczyć w programie gwarancji dla 
młodzieży w ścisłej współpracy z publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia, m. in. 
poprzez ulgi podatkowe, subwencjonowanie kosztów stałych zatrudnienia oraz 
możliwości dostępu do środków finansowych na prowadzanie szkoleń na miejscu, które 
będą wspierać przedsiębiorstwa w zapewnieniu wysokiej jakości ofert zatrudnienia oraz 
szkoleń i będą skuteczną i ukierunkowaną inwestycją w potencjał ludzi młodych;

6. wzywa państwa członkowskie do opracowania bardziej specyficznego i daleko idącego 
podejścia do młodzieży NEET, które powinno łączyć skuteczne formy interwencji 
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polegające na zwalczaniu przedwczesnego kończenia nauki oraz reintegracji osób 
przedwcześnie opuszczających szkołę z podejmowaniem działań ułatwiających przejście 
ze szkoły do pracy, zwiększających szanse zatrudnienia ludzi młodych i usuwających 
praktyczne i logistyczne bariery napotykane przez osoby młode o bardziej złożonych 
potrzebach; 

7. popiera utworzenie programu „Erasmus dla wszystkich” i stworzenie osobnego działu dla 
młodzieży z oddzielną linią budżetową oraz wspieranie tych grup, którzy działają na rzecz 
aktywizacji młodzieży, ale nie w zinstytucjonalizowany sposób; uważa, że zdobywanie 
większych i różnorodnych umiejętności, również poprzez studiowanie za granicą, będzie 
promować udział młodzieży w życiu społecznym i poprawi szanse młodych ludzi na 
rynku pracy; 

8. wzywa państwa członkowskie do popierania samozatrudnienia wśród ludzi młodych 
poprzez tworzenie systemu ułatwień i preferencyjnych warunków dla rozpoczęcia własnej 
działalności, np. przez likwidację biurokracji i wprowadzenie preferencyjnej polityki 
podatkowej;

9. z zadowoleniem przyjmuje, w kontekście promocji samozatrudnienia wśród ludzi 
młodych, proponowaną kontynuację instrumentu mikrofinansowego Progress w 
Programie na rzecz przemian i innowacji społecznych na lata 2014–2020 w celu lepszego 
zaspokojenia popytu również wśród ludzi młodych;

10. wzywa do wprowadzenia ambitnego kompleksowego podejścia politycznego 
obejmującego w sposób zintegrowany edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia i samozatrudnienia dla wszystkich młodych ludzi na wszystkich 
różnorodnych poziomach;

11. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wysokiej jakości ram dla staży, 
przeznaczenia odpowiedniego wsparcia finansowego i utworzenia obowiązkowego 
systemu monitorowania, jak również utrzymania wspólnego standardu jakości dla staży i 
praktyk zawodowych; podkreśla, że należy czynnie wspierać oraz zwiększać znajomość 
takich programów wśród przedsiębiorców;  

12. podkreśla, że sojusz na rzecz przygotowania zawodowego również powinien wspierać 
europejskie i krajowe kampanie na rzecz zmiany postrzegania kształcenia zawodowego 
oraz organizować regularne forum dyskusji nad monitorowaniem europejskiej strategii na 
rzecz praktyk z udziałem zainteresowanych podmiotów europejskich i krajowych; 
podkreśla, że potrzebne są także zachęty ułatwiające finansowanie transgranicznych 
działań szkoleniowych, pozwalających przedsiębiorstwom i partnerom społecznym na 
udział w tworzeniu systemu podwójnego kształcenia;

13. zachęca państwa członkowskie do wspierania mobilności młodych pracowników poprzez 
dalsze postępy w kierunku wzajemnego uznawania kwalifikacji i umiejętności oraz 
usprawnioną koordynację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w 
odniesieniu do systemów emerytalnych, jak również poprzez dalsze znaczące 
inwestowanie w naukę języków obcych;

14. podkreśla potrzebę wprowadzenia reform w EURES w celu proaktywnego kojarzenia 
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osób poszukujących pracy i osób chcących zmienić pracę z dostępnymi ofertami pracy, i 
w razie konieczności, zreformowania publicznych agencji pośrednictwa pracy, tak aby 
lepiej planowały swoją działalność i podejście do młodych ludzi; podkreśla, że należy 
podnosić świadomość na temat EURES, tak aby zwiększyć jego rozpoznawalność i 
dostępność jako systemu doradztwa zawodowego, który pomaga studentom w lepszym 
poznaniu swoich aspiracji i umiejętności, jak również istniejących możliwości 
zatrudnienia;   

15. wzywa państwa członkowskie do odpowiedniego uznawania i zatwierdzania kształcenia 
pozaformalnego i zdobytych umiejętności, jako sposobu uwierzytelniania umiejętności 
wymaganych na rynku pracy;

16. podkreśla, że należy zająć się problemem „marnotrawstwa mózgów”, gdyż wysoko 
wykwalifikowani i uzdolnieni młodzi ludzie zatrudnieni poniżej ich potencjalnych 
możliwości nie wykorzystują swych prawdziwych umiejętności ani kwalifikacji, co ma 
negatywne skutki nie tylko społeczne, ale również psychologiczne; 

17. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia indywidualnego doradztwa i poradnictwa 
zawodowego już na poziomie szkoły średniej, w celu umożliwienia młodym ludziom 
dokonywania świadomych wyborów odnośnie do dalszej edukacji, oraz wprowadzenia 
mechanizmów umożliwiających monitorowanie ofert i szacowanie liczby zakończonych 
sukcesem poszukiwań zatrudnienia wśród tych ludzi młodych;

18. podkreśla, że środki finansowe przeznaczone na aktywne zwalczanie bezrobocia osób 
młodych powinny zostać skutecznie wykorzystane; wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia sytemu monitorowania i oceny wdrażanych środków w zakresie 
zatrudnienia, jak również systemu weryfikacji i skuteczności tych środków, w celu 
zintensyfikowania pracy w kierunku opracowania strategii politycznych opartych na 
sprawdzonych informacjach; 

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Sytuacja młodych na rynku pracy w obecnym czasie jest bardzo trudna. Bezrobocie ogółu 
osób w wieku produkcyjnym kształtuje się na poziomie 11% zaś wśród młodych ten wskaźnik 
jest dwa razy wyższy i wynosi 23 %. Dziś w całej Unii Europejskiej bezrobotnych do 25 roku 
życia jest ponad 5,5 mln osób. W poszczególnych państwach członkowskich występuje 
znaczne zróżnicowanie - podczas gdy w Niemczech i Austrii stopa bezrobocia młodzieży nie 
przekracza 9%, w pogrążonych w kryzysie Grecji i Hiszpanii osiągnęła już ponad 55%. 
Kryzys gospodarczy, jaki w mniejszym lub większym stopniu dotknął i nadal dotyka 
poszczególne kraje Unii spowodował, że nie dość, że nie powstają nowe miejsca pracy, to 
pracodawcy w poszukiwaniu oszczędności redukują już istniejące zatrudnienie. A zwolnienia 
dotykają najczęściej i najliczniej zatrudnionych na umowy czasowe lub cywilno-prawne, czyli 
właśnie ludzi młodych wchodzących na rynek pracy lub będących na nim od niedawna. Ze 
statystyk obejmujących Europę wynika, że wśród tymczasowo zatrudnionych aż 40 %
stanowią młodzi ludzie wobec 13% ogółu zatrudnionych. Do tego dodać należy brak 
doświadczenia i niedopasowanie kwalifikacyjne do potrzeb rynku pracy. To wszystko razem 
tworzy mało optymistyczną perspektywę przed młodym człowiekiem, który wchodzi w 
dorosłość. Brak pracy i widoków na rychłą zmianę niekorzystnych prognoz dla młodych 
odzwierciedla się w pogarszającej się sytuacji demograficznej Europy. Młodzi odkładają na 
bliżej nieokreśloną przyszłość decyzje o założeniu rodziny i rodzicielstwo, skoro mają przed 
sobą tak niepewną zawodową przyszłość.

Z tego względu, działania podejmowane w celu walki z bezrobociem wśród młodych muszą 
być zharmonizowane z działaniami polegającymi na stymulowaniu ogólnego ożywienia 
gospodarczego i reformach polityki zatrudnienia. Potrzebne są inicjatywy ukierunkowane na 
wspieranie przedsiębiorczości, zachowanie jak największej ilości już istniejących miejsc 
pracy, a ponadto należy podejmować działania zachęcające przedsiębiorców do tworzenia 
także nowych miejsc pracy. Faktyczna poprawa sytuacji młodych zależy w dużej mierze od 
wsparcia ze strony państwa, wzmocnienia współpracy między służbami zatrudnienia, 
podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego, instytucjami szkoleniowymi 
oraz służbami wsparcia dla młodzieży, włączając również aktywny udział partnerów 
społecznych oraz przedstawicieli młodzieży lub organizacji młodzieżowych. 

Przyjęcie przez Radę EPSCO Gwarancji dla Młodzieży stanowi ważny impuls polityczny. 
Inicjatywa ta polega na zapewnieniu zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do 
zawodu lub stażu młodym ludziom w wieku do 25 roku życia. Wydaje się, że w obliczu 
bezspornych danych liczbowych ukazujących strukturę bezrobocia wśród młodych należy 
rozszerzyć krąg beneficjentów tego wsparcia na absolwentów do 30 roku życia. Pieniądze 
przeznaczone na ten cel z oddzielnej linii budżetowej oraz z Europejskiego Funduszu 
Społecznego to narzędzie realnego wsparcia państw członkowskich w trudnych czasach 
kryzysu. Należy zwrócić przy tej okazji szczególną uwagę na ważne elementy, które powinny 
zaistnieć, aby zagwarantować sukces tego przedsięwzięcia takie jak odpowiednia struktura 
funkcjonowania i wydajność publicznej oraz prywatnej służby zatrudnienia oraz zapewnienie 
wysokiej jakości szkoleń i praktyk zawodowych.

Całość tych działań musi być powiązana ze zwiększeniem wsparcia dla przedsiębiorców i 
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organizacji trzeciego sektora, które chcą uczestniczyć w programie Gwarancji dla Młodzieży 
w ścisłej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, poprzez ulgi podatkowe, 
subwencje dla kosztów stałych zatrudnienia oraz możliwość dostępu do środków 
finansowych, które będą wspierać przedsiębiorstwa zapewniające wysoką jakość szkolenia. 
Ważne jest aby państwa członkowskie nie ograniczały się do rozwiązań enumeratywnie 
wskazanych w propozycji Komisji Europejskiej, ale stosowały również instrumenty 
sprawdzone pod względem efektywności w innych krajach członkowskich i pozwalające na 
pełniejsze dopasowanie się do specyfiki poszczególnych rynków pracy.

Mówiąc o sytuacji osób młodych nie można pominąć osób NEETs, czyli nieuczących się, 
niepracujących, niedoszkalających się lub przedwcześnie opuszczających edukację. Ich 
odsetek w Europie wzrósł w ostatnich latach i wynosi obecnie ponad 15 %. Należy przyjrzeć 
się bliżej temu zjawisku, tym bardziej że ci, którzy porzucają edukację nie uzyskując nawet 
podstawowych kwalifikacji skazują się na wykluczenie społeczne. Państwa członkowskie 
powinny opracować bardziej specyficzne podejście do NEETs, łączące skuteczną interwencję 
polegającą na zwalczaniu przedwczesnego kończenia nauki oraz reintegrację ludzi 
przedwcześnie opuszczających szkoły, jak również powinny podejmować działania 
ułatwiające przejście ze szkoły do pracy, zwiększające zatrudnialność młodych ludzi i 
usuwające praktyczne i logistyczne bariery napotykane przez młodzież o bardziej złożonych 
potrzebach.

Niewątpliwie jedną z najważniejszych przyczyn wysokiego bezrobocia wśród młodych obok 
braku doświadczenia zawodowego jest niedopasowanie kwalifikacyjne. Z tego względu 
niezbędna jest modernizacja oświaty, która będzie polegała na przekształceniu polityki 
edukacyjnej w podstawowy instrument inwestowania w przyszłość młodzieży i poprawy jej 
sytuacji na rynku pracy poprzez dostosowanie programów nauczania do obecnych i 
przyszłych potrzeb rynku pracy. W osiągnięciu tego celu pomocny będzie usprawniony 
system indywidualnego doradztwa zawodowego. Powinien on być dostępny już na poziomie 
szkoły średniej w połączeniu z systemem monitorowania przyszłych ofert pracy i w oparciu o 
późniejszą zatrudnialność, co sprawi, że wybory odnośnie kierunku dalszej edukacji będą 
bardziej świadome i przemyślane. 

Jednym z ważnych elementów polityki wdrażania młodych na rynek pracy jest promocja 
samozatrudnienia. Wszelkie działania skierowane na rozwijanie przedsiębiorczości, 
samodzielnych inicjatyw i rozwijanie indywidualnych talentów powinny być kontynuowane i 
wspierane. Młodzi ludzie powinni wiedzieć jak zakładać własną działalność gospodarczą, 
gdzie mogą zwrócić się o pomoc administracyjną, a utworzony system ułatwień i 
preferencyjnych warunków w postaci zwolnień lub ulg podatkowych powinien ich do tego 
zachęcać. Dlatego bardzo istotne jest to, że idea wspierania samozatrudnienia i ułatwień w 
pozyskiwaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności będzie kontynuowana w 
Programie na rzecz Przemian i Innowacji na lata 2014-2020.

Mobilność zawodowa stanowi również instrument walki z bezrobociem wśród młodych. 
Istnieje ponad milion zarejestrowanych oferty pracy w Unii. Jednakże miejsca te pozostają 
nieobsadzone ze względu na to, iż tam gdzie są one dostępne, brakuje osób nimi 
zainteresowanych. Mieszkanie poza swoim własnym krajem pochodzenia nie jest popularne. 
Odnotowano, że tylko 2 % obywateli Unii żyje w innym kraju Unii niż kraj ich własnego 
pochodzenia. Ponieważ młodzi ludzie wykazują większą tendencję i zdolność do 
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przemieszczania się w poszukiwaniu pracy, należy im to ułatwiać. Dalsze postępy na drodze 
do wzajemnego uznawania kwalifikacji i umiejętności oraz koordynacja krajowych systemów 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza systemu emerytalnego i znaczące inwestowanie w 
naukę języków obcych to niezbędne elementy wsparcia mobilności. Wyjściem naprzeciw jest 
również kontynuowanie reformy sieci EURES, dzięki której młodzi ludzie mają dostęp do 
informacji i mogą aktywnie poszukiwać miejsc pracy. Potrzebna jest dalsza promocja tej 
instytucji, zwiększenie jej rozpoznawalności i dostępności, jak również usprawnienie systemu 
doradztwa zawodowego.

Warte podkreślenia jest także utworzenie w ramach programu Erasmus dla Wszystkich 
osobnego działu dla młodzieży z oddzielną linią budżetowania oraz wspieranie grup młodych 
osób, które działają na rzecz aktywizacji młodzieży ale nie w zinstytucjonalizowanej formie. 
Zdobywanie różnorodnych umiejętności, również w sposób nieformalny będzie promować 
udział młodzieży w społeczeństwie i poprawi konkurencyjność młodych ludzi na rynku pracy.

Niezwykle ważne jest, aby zapewnić młodym osobom wysokiej jakości praktyki 
absolwenckie, przeznaczyć odpowiednie wsparcie finansowe dla podmiotów, które będą 
organizować te praktyki, wprowadzić obowiązkowy monitoring systemu, który zagwarantuje 
utrzymywanie odpowiedniego poziomu tych praktyk oraz ich efektywność. Potrzebna jest 
dalsza silna promocja praktyk absolwenckich wśród pracodawców, którzy powinni traktować 
ten system jako możliwość przygotowania osoby pod konkretne stanowisko pracy, w 
konsekwencji jako możliwość pozyskania i utrzymania pracownika przeszkolonego i dobrze 
wykwalifikowanego. Należy wspierać również dalszą ewolucję szkolnictwa zawodowego, 
organizować i wspierać kampanie europejskie i krajowe promujące szkolnictwo zawodowe 
oraz monitorować strategię europejskich praktyk zawodowych. 

Bardzo ważne jest również aby państwa członkowskie uznawały i zatwierdzały wykształcenie 
nieformalne, czyli umiejętności zdobyte poza oficjalnym systemem edukacji. Mogą one mieć 
pozytywny wkład w rozwój osobisty młodej osoby, zwiększyć jej aktywność obywatelską, 
wzmocnić integrację społeczną oraz polepszyć sytuację na rynku pracy.

Zasygnalizować również należy problem "zaprzepaszczenia mózgów", który polega na 
zmuszaniu wykwalifikowanych i kompetentnych młodych ludzi do pracy znacznie poniżej ich 
potencjalnych możliwości co ma negatywne skutki nie tylko społeczne ale również 
psychologiczne dla nich samych. 

Podsumowując, wszelkie działania podejmowane przez państwa członkowskie powinny 
zostać poddane analizie pod kątem skuteczności, wprowadzone mechanizmy powinny być 
monitorowane w toku ewolucji, a wydane środki efektywnie rozliczane. Bardzo trudna 
sytuacja młodych wymaga zdecydowanej interwencji i zainwestowania odpowiednich 
zasobów finansowych, ale w obecnej sytuacji ekonomicznej w Europie, podczas gdy 
dominuje polityka konsolidacji finansów, środki te muszą być dobrze ukierunkowane i 
przynieść widoczną poprawę sytuacji.


