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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o reševanju brezposelnosti mladih: možnosti za izhod
(2013/2045(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2010 o spodbujanju dostopa mladih na trg 
dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Pobuda Priložnosti za mlade“ (COM 
(2011)0933) ter resolucije Parlamenta z dne 24. maja 2012 o pobudi Priložnosti za mlade 
in njegovega vprašanja Komisiji za ustni odgovor o omenjeni pobudi 2 (O-000106/2012 –
B7-0113/2012),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o izvajanju pobude Priložnosti za mlade 
(COM(2012)0727),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o pobudi Mladi in mobilnost (COM(2010)0478),

– ob upoštevanju sklepov Sveta o spodbujanju zaposlovanja mladih za uresničitev ciljev 
strategije Evropa 2020, sprejetih 17. junija 2011 v Luksemburgu,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o pobudi za zaposlovanje mladih z dne 7. 
februarja 2013,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 5. decembra 2012 za drugo fazo posvetovanja s 
socialnimi partnerji na ravni EU o okviru za kakovost pripravništev (COM(2012)0728),

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 5. decembra 2012 za priporočilo Sveta o 
vzpostavitvi jamstva za mlade (COM(2012)729),

– ob upoštevanju poročila Eurofounda z dne 13. junija 2012 z naslovom „Youth Guarantee: 
Experiences from Finland and Sweden“ (Jamstvo za mlade: izkušnje Finske in Švedske),

– ob upoštevanju svoje resolucije iz januarja 2013 o jamstvu za mlade3,

– ob upoštevanju političnega dogovora, doseženega v Svetu, z dne 28. februarja 2013 o 
priporočilu Sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade,

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

– ob upoštevanju predloga za spremembo predloga Komisije za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0007.
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1081/2006 (COM(2011)0607),

– ob upoštevanju izjave članov Evropskega sveta z dne 30. januarja 2012 z naslovom 
„Towards growth-friendly consolidation and job-friendly growth“ (Rasti prijazni 
konsolidaciji in zaposlovanju prijazni rasti naproti),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za 
regionalni razvoj in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2013),

A. ker je bilo januarja 2013 23 % aktivnih mladih brez zaposlitve, pri čemer se stopnja giblje 
od 15 % ali manj v Avstriji, na Danskem, v Nemčiji in na Nizozemskem do več kot 55 %
v Grčiji in Španiji, kar kaže na izrazite geografske razlike; 

B. ker leta 2011 7,5 milijona mladih v starosti od 15 do 24 let in 6,5 milijona mladih v 
starosti od 25 do 29 ni bilo zaposlenih in se niso izobraževali ali usposabljali (NEET), 
med njimi pripadniki ranljivih skupin, kot so mladi z zdravstvenimi težavami ali 
invalidnostjo in matere samohranilke, kar lahko ima resne družbene posledice, kot so 
slabe ali negotove prihodnje možnosti zaposlitve ali celo duševne in telesne disfunkcije; 
ker je verjetno, da se bodo te težave v bližnji prihodnosti še povečale;

C. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube zaradi izključenosti mladih s trga dela ocenjene 
na 153 milijard EUR, kar ustreza 1,2 % BDP EU 1; ker to predstavlja resno družbeno in 
gospodarsko breme;

D. ker so mladi med gospodarskimi krizami še posebej prikrajšani, bolj kot večina drugih 
skupin; ker je pričakovati, da se bo sedanja brezposelnost za mnoge mlade spremenila v 
dolgotrajno brezposelnost, kar pomeni tveganje socialne izključenosti; ker ima to 
zaskrbljujoče posledice za mlade posameznike, jim zmanjšuje samozavest, onemogoča 
uresničevanje ambicij in podaljšuje vstop v samostojno odraslo življenje, vključno z 
ustvarjanjem družine, posledično pa tudi za družbo, saj negativno vpliva na družbeno, 
gospodarsko in demografsko stanje v Evropi;

E. ker se je v okviru lizbonske strategije 2000–2010 EU zavezala k dvigu ravni izobrazbe, 
zmanjšanju stopnje osipa v šolah na manj kot 10 % do leta 2020 in povečanju deleža 
tistih, ki zaključijo terciarno ali enakovredno izobraževanje, na vsaj 40 %;

F. ker so mala in srednja podjetja, ki so gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest 
ter doseganja ciljev strategije Evropa 2020, zaradi gospodarske krize ukinila več kot 3,5 
milijona delovnih mest, pri čemer je zapiranje delovnih mest prizadelo vse delavce, 
vključno z mladimi; 

G. ker gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008, negativno vpliva na povpraševanje in 
ponudbo na trgu dela, kar močno povečuje negotovost v zvezi z možnostmi za zaposlitev 
in vse brezposelne sili v boljšo informiranost o možnostih zaposlitve;

                                               
1 Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe (NEET – Mladi, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo: značilnosti, 
stroški in odzivi politike v Evropi), Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg.
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1. poudarja, da morajo ukrepi politike, ki jih izvajajo države članice, biti raznovrstni in 
obravnavati vse morebitne ovire, ki mladim stojijo na poti do trajnostnega zaposlovanja, 
ob tem pa posvečati posebno pozornost ranljivim skupinam, ki jih bo verjetno prizadelo 
več negativnih učinkov;

2. poudarja, da je vključevanje vseh zainteresiranih strani, vključno s ponudniki 
izobraževanja in usposabljanja, posameznimi delodajalci, javnimi in zasebnimi zavodi za 
zaposlovanje, socialnimi partnerji, organizacijami tretjega sektorja ter organi, pristojnimi 
za zdravje, in drugimi organi, bistveno za uspešno izvajanje različnih ukrepov za 
spodbujanje celovitega zaposlovanja in zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo ukrepi 
biti prilagodljivi, da bi lahko zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se nenehno spreminjajo;

3. priznava posebno težke razmere v nekaterih regijah, v katerih stopnja brezposelnosti 
mladih presega 25 %; pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU zaposlovanju mladih še 
okrepila s predlagano pobudo EU za zaposlovanje mladih s proračunom v višini 6 milijard 
EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);

4. pozdravlja odločitev sveta EPSCO z dne 28. februarja 2013 o strinjanju s priporočilom 
Sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade; priporoča razširitev upravičenosti na diplomante 
do 30. leta; poudarja, da bo uspeh tega ukrepa močno odvisen od drugih dejavnikov, npr. 
infrastrukture in zmogljivosti javnih in okrepljenih zasebnih zavodov za zaposlovanje, 
razpoložljivih študentskih mest, zagotavljanja usposabljanja in vajeništev ter 
prenosljivosti in uvajanja uspešnih izkušenj iz drugih držav članic; poudarja, da je treba 
jamstvo za mlade vključiti v širši okvir aktivnih politik trga dela, ob tem pa zagotavljati 
visoka merila kakovosti;

5. spodbuja države članice, naj povečajo svojo podporo podjetjem, zadrugam in 
organizacijam tretjega sektorja, ki želijo sodelovati v programih jamstva za mlade v 
tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi zavodi za zaposlovanje, vključno z 
zagotavljanjem davčnih spodbud, subvencij za stalne stroške zaposlitve in možnosti 
dostopa do financiranja za usposabljanje na delovnem mestu, ki bodo podjetjem pomagale 
zagotavljati visokokakovostno ponudbo zaposlovanja in usposabljanja ter bodo pomenile 
učinkovito in ciljno usmerjeno naložbo v potencial mladih;

6. poziva države članice, naj pripravijo nadaljnje specifične spodbujevalne strategije za 
mlade, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi morale povezovati 
učinkovite oblike intervencij za zmanjševanje osipa in ponovno vključevanje mladih 
osipnikov s strategijami za lajšanje nemotenega prehoda iz šolanja v zaposlitev, in 
povečajo zaposljivost mladih skupaj z odpravo praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se 
srečujejo mladi s kompleksnejšimi potrebami;

7. podpira vzpostavitev programa Erasmus za vse in oblikovanje ločenega odseka za mlade 
ter ločeno proračunsko dodelitev skupaj s povečano podporo tistim, ki so dejavni v 
mladinskem delu, vendar ne v institucionalizirani obliki; meni, da bo pridobivanje več in 
različnih znanj in spretnosti, tudi s študijem v tujini, spodbudilo sodelovanje mladih v 
družbi in izboljšalo njihove možnosti na trgu dela;

8. poziva države članice, naj podprejo samozaposlovanje med mladimi z ustvarjanjem 
možnosti in ugodnejših pogojev za odpiranje lastnih podjetij, na primer z zmanjševanjem 
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birokracije in uvajanjem ugodnih davčnih politik; 

9. pozdravlja, v okviru spodbujanja samozaposlovanja mladih, predlaganega naslednika 
evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress, vključenega v Program za socialne 
spremembe in inovacije za obdobje 2014–2020, za boljše zadovoljevanje povpraševanja 
tudi med mladimi; 

10. poziva k ambicioznemu celostnemu pristopu politike, ki bo povezano obravnaval pobude 
za izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje in samozaposlovanje za vse mlade na vseh 
različnih ravneh;

11. poziva države članice, naj zagotovijo visokokakovostne okvire za pripravništvo, podprte s 
finančno podporo in obveznim spremljanjem, ter skupno merilo kakovosti za 
pripravništvo in delovno prakso; poudarja, da sta v zvezi s temi programi potrebna 
dejavno spodbujanje in ozaveščanje podjetnikov;

12. poudarja, da bi morala koalicija za vajeništvo podpirati tudi evropske in nacionalne 
kampanje za spreminjanje dojemanja poklicnega izobraževanja ter vzpostaviti reden 
forum za razprave o spremljanju evropske strategije vajeništva z vsemi ustreznimi 
evropskimi in nacionalnimi zainteresiranimi stranmi; poudarja, da bi bilo treba zagotoviti 
tudi spodbude za lažje financiranje čezmejnih dejavnosti usposabljanja, ki bi podjetjem in 
organizacijam socialnih partnerjev omogočile sodelovanje pri vzpostavljanju dualnih 
izobraževalnih sistemov; 

13. spodbuja države članice, naj pospešujejo mobilnost mladih delavcev z nadaljnjimi 
prizadevanji za vzajemno priznavanje kvalifikacij ter znanj in spretnosti ter boljše 
usklajevanje nacionalnih sistemov socialne varnosti, predvsem v zvezi s pokojninskimi 
sistemi, ter z nadaljnjimi znatnimi vlaganji v učenje jezikov;

14. poudarja potrebo po uvajanju reform v mrežo EURES s ciljem proaktivnega povezovanja 
iskalcev zaposlitve in ljudi, ki bi radi zamenjali službo, z obstoječimi prostimi delovnimi 
mesti ter po preoblikovanju javnih zavodov za zaposlovanje, kjer je to potrebno, da bi
svoje dejavnosti in pristope laže usmerili v mlade; poudarja potrebo po ozaveščanju o 
mreži EURES za krepitev njene prepoznavnosti in razpoložljivosti kot sistema za poklicno 
svetovanje, ki študente podpira pri prizadevanjih, da bi se bolje zavedali svojih hotenj in 
sposobnosti ter obstoječih priložnosti za zaposlitev;

15. poziva države članice, naj ustrezno priznajo in potrdijo neformalno izobrazbo in 
pridobljena znanja in spretnosti kot način vrednotenja kompetenc, potrebnih na trgu dela;

16. poudarja, da je treba obravnavati problem „izgube možganov“, ker visokokvalificirani in 
usposobljeni mladi, ki delajo globoko pod svojimi zmožnostmi, ne uporabljajo svojih 
dejanskih znanj in spretnosti ter kvalifikacij, hkrati pa to nanje negativno vpliva v 
socialnem in psihološkem smislu;

17. poziva države članice, naj razvijajo osebno poklicno svetovanje in usmerjanje, ki bi se 
začelo že v srednji šoli, s ciljem pomagati mladim sprejemati ozaveščene odločitve o 
visokošolskem izobraževanju, ob tem pa uvedejo mehanizme za spremljanje ponujenih 
priložnosti in ocenjevanje stopnje uspešnosti poznejšega prehoda teh mladih v delo; 
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18. poudarja, da je vsa finančna sredstva, vložena v dejaven boj proti brezposelnosti mladih, 
treba porabljati učinkovito; poziva države članice, naj uvedejo sistem spremljanja in 
vrednotenja uvedenih ukrepov za zaposlovanje ter sistem preverjanja učinkovitosti teh 
ukrepov, da bi se sčasoma izoblikovale politike na podlagi dokazov, ki bi si jih bilo 
mogoče tudi izmenjevati na ravni EU;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Mladi se trenutno na trgu dela soočajo z zelo težkim položajem. Stopnja brezposelnosti med 
vsemi delovno sposobnimi ljudmi je približno 11 %, medtem ko je med mladimi dvakrat višja 
(23 %). Trenutno je v celotni Evropski uniji brezposelnih več kot 5,5 milijona ljudi, mlajših 
od 25 let. Toda razlike med državami so ogromne: medtem ko je stopnja brezposelnosti 
mladih v Nemčiji in Avstriji pod 9 %, v Grčiji in Španiji, ki ju je prizadela kriza, presega 55 
%. Gospodarska kriza, ki je vplivala in še vedno v večji ali manjši meri vpliva na države EU, 
ne pomeni le, da ni novih delovnih mest, temveč da delodajalci poskušajo varčevati tudi z 
zmanjševanjem števila obstoječih zaposlenih. Najpogosteje in v največjem številu odpuščajo 
ljudi, zaposlene po pogodbah za določen čas, in tiste, ki opravljajo delo brez pogodbe o 
zaposlitvi, tj. predvsem mlade, ki šele vstopajo ali so pred kratkim vstopili na trg dela. 
Statistični podatki za Evropo kot celoto kažejo, da je 40 % zaposlenih po pogodbah o 
začasnem delu mladih, ob tem pa predstavljajo le 13 % vseh zaposlenih. Poleg tega imajo 
težave zaradi pomanjkanja izkušenj ali pa njihove kvalifikacije ne ustrezajo zahtevam trga 
dela. Zaradi vsega tega možnosti za mlade, ki vstopajo v odraslost, nikakor niso optimistične. 
Pomanjkanje dela in kakršnih koli znakov, da se bo glede slabih možnosti za mlade v kratkem 
kaj spremenilo, se odraža v slabšanju demografskega stanja v Evropi. Mladi odločitve o 
ustvarjanju družine in rojevanju otrok odlagajo na pozneje, ker je njihova zaposlitvena 
prihodnost tako negotova.

Ukrepi za boj proti brezposelnosti mladih morajo torej biti usklajeni z ukrepi za spodbujanje 
splošnega gospodarskega okrevanja in reforme politike zaposlovanja. Potrebne so pobude za 
spodbujanje podjetništva in ohranjanje čim večjega števila obstoječih delovnih mest, prav 
tako pa bi bilo treba sprejeti ukrepe za spodbujanje podjetnikov k ustvarjanju novih delovnih 
mest. Dejansko izboljšanje položaja mladih je v veliki meri odvisno od podpore države in 
izboljšanega sodelovanja med zavodi za zaposlovanje, službami za poklicno svetovanje, 
ustanovami za usposabljanje in službami za podporo mladim, vključno z dejavnim 
sodelovanjem socialnih partnerjev ter predstavnikov mladih in mladinskih organizacij.

Jamstvo za mlade, ki ga je sprejel Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov (EPSCO), bo zagotovilo pomemben politični zagon. Cilj pobude je mladim do 
25. leta starosti zagotoviti zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja, vajeništvo ali usposabljanje. 
Glede na jasne statistične dokaze, ki razkrivajo strukturo brezposelnosti mladih, je treba 
starostno mejo za prejemnike te podpore dvigniti na 30 let. Denar, v ta namen zagotovljen iz 
ločene proračunske dodelitve in iz Evropskega socialnega sklada, bo državam članicam 
zagotovil dejansko podporo v teh težkih časih. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti tudi 
pomembnim elementom, ki so potrebni za zagotavljanje, da bo pobuda uspešna, kot so 
ustrezna upravna organizacija, učinkovitost javnih in zasebnih zavodov za zaposlovanje ter 
zagotavljanje visokokakovostnega usposabljanja in vajeništev.

Vse te dejavnosti morajo biti povezane z večjo podporo podjetjem in organizacijam tretjega 
sektorja, ki želijo sodelovati v programu jamstva za mlade v tesnem sodelovanju z javnimi 
zavodi za zaposlovanje, z zagotavljanjem davčnih spodbud, subvencij za stalne stroške 
zaposlitve in možnosti dostopa do financiranja za podporo podjetjem, ki zagotavljajo 
visokokakovostno usposabljanje. Pomembno je, da se države članice ne omejijo le na rešitve 
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iz predloga Komisije, temveč lahko uporabijo tudi instrumente, katerih učinkovitost je bila 
preverjena v drugih državah članicah in ki omogočajo boljše prilagajanje posebnim 
značilnostim posameznih trgov dela.

Razprava o položaju mladih ne sme spregledati tako imenovanih NEET (mladih, ki niso 
zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo). Delež teh mladih v Evropi se je v zadnjih 
letih povečal in trenutno presega 15 %. Ta pojav si je treba podrobneje ogledati, predvsem 
zato, ker se mladi, ki opustijo izobraževanje brez vsaj osnovnih kvalifikacij, obsodijo na 
socialno izključenost. Države članice bi morale razviti bolj specifične pristope za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi povezovali učinkovite intervencije 
za zmanjševanje osipa in ponovno vključevanje mladih osipnikov z ukrepi za lažji prehod iz 
šolanja v zaposlitev, povečati zaposljivost mladih ter odstraniti praktične in logistične ovire, s 
katerimi se srečujejo mladi s kompleksnejšimi potrebami.

Nedvomno je poleg pomanjkanja poklicnih izkušenj eden najpomembnejših razlogov za 
visoko brezposelnost mladih dejstvo, da njihove kvalifikacije ne ustrezajo zahtevam trga dela. 
Zato je izobraževanje treba posodobiti s preoblikovanjem izobraževalne politike v temeljni 
instrument za vlaganje v prihodnost mladih in izboljšati njihov položaj na trgu dela s 
prilagajanjem izobraževalnega programa sedanjim in prihodnjim potrebam trga dela. Pri 
uresničevanju tega cilja bo koristen tudi sistem individualnega poklicnega svetovanja. Ta bi 
moral že zdaj biti na voljo v srednji šoli skupaj s sistemom za spremljanje prihodnjih ponudb 
za zaposlitev z namenom zagotavljanja poznejše zaposljivosti, da bi mladi lahko sprejemali 
bolj informirane in premišljene odločitve o svojem nadaljnjem izobraževanju. 

Pomemben element politike za vključevanje mladih na trg dela je tudi spodbujanje 
samozaposlovanja. Vsi ukrepi za razvijanje podjetniških, neodvisnih pobud in razvijanje 
individualnih talentov bi morali biti trajni in deležni podpore. Mladi bi morali vedeti, kako 
ustanoviti lastno podjetje in kje poiskati pomoč pri upravljanju. K temu bi jih moral 
spodbujati sistem ugodnosti in ugodnejših pogojev v obliki davčnih oprostitev ali olajšav. 
Zato je bistvenega pomena, da se zamisel o podpori samozaposlovanju in zagotavljanju 
pomoči pri pridobivanju zagonskih sredstev nadaljuje tudi v Programu za socialne spremembe 
in inovacije 2014–2020.

Poklicna mobilnost je še en način boja proti brezposelnosti mladih. V EU je več kot milijon 
registriranih ponudb za zaposlitev, vendar delovna mesta ostajajo nezapolnjena, ker v krajih, 
kjer so razpisana, primanjkuje ljudi, ki bi jih zanimala. Življenje zunaj lastne domovine ni 
priljubljeno. Le 2 % državljanov EU živi v državi, ki ni njihova matična država. Ker pa so se 
mladi bolj pripravljeni in sposobnejši seliti v iskanju dela, bi jim bilo to treba olajšati. 
Nadaljnja prizadevanja za vzajemno priznavanje kvalifikacij ter znanj in spretnosti, 
usklajevanje nacionalnih sistemov socialne varnosti, zlasti pokojninskih sistemov, in znatna 
vlaganja v učenje jezikov so bistveni elementi podpiranja mobilnosti. Stalne reforme mreže 
EURES, prek katere imajo mladi dostop do informacij in lahko dejavno iščejo službo, so eden 
od elementov. Mrežo je treba še naprej spodbujati, da bi se povečali njena prepoznavnost in 
razpoložljivost, hkrati pa izboljševati tudi sistem poklicnega svetovanja. 

Prav tako je treba poudariti oblikovanje ločenega odseka za mlade znotraj programa Erasmus 
za vse z ločeno proračunsko dodelitvijo, skupaj s povečano podporo skupinam mladih, ki so 
dejavni v mladinskem delu, vendar ne v institucionalizirani obliki. Pridobivanje različnih 
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znanj in spretnosti, tudi na neformalen način, bo spodbudilo sodelovanje mladih v družbi in 
izboljšalo njihovo konkurenčnost na trgu dela.

Izjemno pomembno je mladim zagotoviti visokokakovostna pripravništva, dati ustrezno 
finančno podporo organizatorjem pripravništev in uvesti obvezno spremljanje sistema, ki 
zagotavlja, da se pripravništva in njihova učinkovitost ohranjajo na ustrezni ravni. Potrebno je 
trajno močno spodbujanje pripravništev med delodajalci, ki bi morali ta sistem obravnavati 
kot priložnost za pripravo delavca na specifično delovno mesto in torej kot priložnost za 
zaposlitev in ohranjanje usposobljenega, dobro kvalificiranega delavca. Podporo bi bilo treba 
nameniti tudi nadaljnjemu razvijanju poklicnega izobraževanja. Organizirati bi bilo treba 
evropske in nacionalne kampanje za spodbujanje poklicnega izobraževanja in spremljati 
evropsko strategijo vajeništva. 

Prav tako je zelo pomembno, da države članice priznajo in potrdijo neformalno izobrazbo, tj. 
znanja in spretnosti, pridobljene zunaj formalnega izobraževalnega sistema. Ta znanja in 
spretnosti lahko pozitivno prispevajo k osebnemu razvoju mladih, povečajo njihovo aktivno 
državljanstvo, okrepijo njihovo vključevanje v družbo in izboljšajo njihovo zaposljivost.

Prav tako je treba obravnavati vprašanje „izgube možganov“, tj. problema, ko 
visokokvalificirani in usposobljeni mladi delajo globoko pod svojimi zmožnostmi, kar nanje 
negativno vpliva v socialnem in psihološkem smislu. 

In končno, vse ukrepe, ki jih sprejmejo države članice, bi bilo treba analizirati z vidika 
njihove učinkovitosti, in vse uvedene mehanizme spremljati med njihovih razvojem. 
Porabljena finančna sredstva bi bilo treba učinkovito prikazovati. Zelo težek položaj, s 
katerim se soočajo mladi, zahteva odločno posredovanje in vlaganje ustreznih finančnih 
sredstev, toda v sedanjem gospodarskem položaju v Evropi, ko je prevladujoča politika 
povezana s finančno konsolidacijo, je treba ta sredstva ustrezno ciljno usmerjati in doseči 
vidno izboljšanje stanja.


