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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar
(2013/2045(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2010 om att främja ungdomens tillträde till 
arbetsmarknaden och stärka den rättsliga ställningen för praktikanter och lärlingar,1

– med beaktande av kommissionens meddelande Initiativet Bättre möjligheter för unga
(COM(2011)0933), parlamentets resolution av den 24 maj 2012 om initiativet Bättre 
möjligheter för unga och den fråga för muntligt besvarande som parlamentet ställt till 
kommissionen om initiativet Bättre möjligheter för unga2 (O-000106/2012 –
B7-0113/2012),

– med beaktande av kommissionens meddelande Sysselsättning åt ungdomar
(COM(2012)0727),

– med beaktande av kommissionens meddelande Unga på väg (COM (2010)0478),

– med beaktande av rådets slutsatser om främjande av sysselsättning för ungdomar i syfte 
att uppnå målen för Europa 2020-strategin, som antogs i Luxemburg den 17 juni 2011,

– med beaktande av Europeiska rådet slutsatser om ett sysselsättningsinitiativ för ungdomar
av den 7 februari 2013,

– med beaktande av kommissionens förslag av den 5 december 2012 om andra fasen av 
samråd med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå om kvalitetskriterier för 
praktikprogram (COM(2012)0728),

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets rekommendation av 
den 5 december 2012 om att inrätta en ungdomsgaranti (COM(2012)0729),

– med beaktande av rapporten från Eurofound av den 13 juni 2012 Youth Guarantee: 
Experiences from Finland and Sweden,

– med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2013 om att inrätta en 
ungdomsgaranti3,

– med beaktande av den politiska överenskommelse som träffades i rådet den 
28 februari 2013 om en rådsrekommendation om att inrätta en ungdomsgaranti,

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

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012.
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0007.
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– med beaktande av förslaget om ändring av kommissionens förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1081/2006 (COM(2011)0607),

– med beaktande av uttalandet från Europeiska rådets medlemmar av den 30 januari 2012 
Mot tillväxtvänlig konsolidering och jobbskapande tillväxt,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för regional utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. I januari 2013 var 23 procent av de arbetsföra ungdomarna utan arbete. Siffrorna varierar 
från 15 procent eller lägre i Österrike, Danmark, Tyskland och Nederländerna till över 
55 procent i Grekland och Spanien, vilket tyder på stora geografiska skillnader.

B. År 2011 tillhörde 7,5 miljoner ungdomar mellan 15 och 24 år och 6,5 miljoner mellan 
25 och 29 år gruppen som varken arbetar eller studerar, bland dem utsatta grupper såsom 
ungdomar med hälsoproblem eller funktionsnedsättningar och ensamstående mödrar, en 
utveckling som har allvarliga sociala följder, t.ex. dåliga eller otrygga framtida 
sysselsättningsmöjligheter eller till och med mentala och fysiska funktionsrubbningar. 
Dessa problem kommer sannolikt att öka den närmaste tiden.

C. År 2011 beräknades den ekonomiska förlusten på grund av att ungdomar står utanför 
arbetsmarknaden till 153 miljarder euro, vilket motsvarar 1,2 procent av EU:s BNP1. Detta 
utgör en allvarlig social och ekonomisk börda.

D. Ungdomar är särskilt missgynnade i tider av ekonomisk kris, mer än de flesta andra 
grupper. För många ungdomar kan den nuvarande arbetslösheten väntas övergå i 
långtidsarbetslöshet, vilket innebär risk för social utslagning. Detta har oroväckande 
följder för unga människor eftersom det sänker deras självförtroende, gör att deras 
framtidsplaner inte infrias och försenar deras inträde i ett oberoende vuxenliv, bl.a. 
möjligheten att bilda familj, och även för samhället, eftersom det påverkar den sociala, 
ekonomiska och demografiska situationen i Europa negativt.

E. Inom ramen för Lissabonstrategin 2000–2010 har EU åtagit sig att höja utbildningsnivån, 
att senast 2020 minska skolavhoppen till mindre än 10 procent och att öka andelen 
personer som genomgår högre utbildning eller motsvarande till minst 40 procent.

                                               
1 Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe. Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
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F. Små och medelstora företag, som utgör en drivkraft för ekonomisk tillväxt och nya 
arbetstillfällen och för att uppnå målen för Europa 2020-strategin har förlorat mer än 
3,5 miljoner arbetstillfällen på grund av den ekonomiska krisen. 
Arbetsplatsnedläggelserna berör alla arbetstagare, även ungdomar.

G. Den ekonomiska kris som bröt ut 2008 har inverkat negativt på både tillgången och 
efterfrågan på arbetsmarknaden och därmed dramatiskt ökat osäkerheten när det gäller 
arbetsutsikter och gjort det nödvändigt för alla arbetslösa att bli bättre informerade om 
utsikterna till sysselsättning.

1. Europaparlamentet betonar att de politiska åtgärder som genomförs av medlemsstaterna 
måste diversifieras och bör inriktas på alla potentiella hinder på ungdomars väg mot 
hållbar sysselsättning, med särskild uppmärksamhet på utsatta grupper som löper högre 
risk att drabbas av många olika nackdelar. 

2. Europaparlamentet betonar att engagemanget från alla relevanta intressenter, däribland 
utbildningsanordnare, enskilda arbetsgivare, offentliga och privata arbetsförmedlingar, 
arbetsmarknadens parter, organisationer inom den tredje sektorn samt hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och andra myndigheter är väsentligt för ett framgångsrikt
genomförande av olika åtgärder för att främja ungdomssysselsättning och ungdomars 
anställbarhet på ett integrerat sätt. Parlamentet understryker att åtgärderna måste vara 
flexibla för att motsvara de ständigt förändrade behoven på arbetsmarknaden.

3. Europaparlamentet erkänner att situationen är särskilt svår i vissa regioner där 
ungdomsarbetslösheten överstiger 25 procent. Parlamentet välkomnar att EU-stödet för 
ungdomssysselsättning genom EU:s föreslagna sysselsättningsinitiativ för ungdomar 
kommer att ökas ytterligare, med en budget på 6 miljarder euro för sjuårsperioden 
2014-2020.

4. Europaparlamentet välkomnar beslutet i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor) av den 28 februari 2013 att enas om en 
rådsrekommendation om att inrätta en ungdomsgaranti. Parlamentet rekommenderar att 
stödberättigandet utsträcks till akademiker under 30 år. Parlamentet betonar att 
framgången för denna åtgärd i hög grad kommer att vara beroende av andra faktorer, t.ex. 
infrastrukturen och kapaciteten hos offentliga och förstärkta privata arbetsförmedlingar, 
tillgången till studieplatser, tillhandahållandet av utbildning och praktikplatser och 
möjligheten att överföra och tillämpa framgångsrika erfarenheter från andra 
medlemsstater. Parlamentet betonar att ungdomsgarantin måste integreras inom den vidare 
ramen för aktiva arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som en hög kvalitetsstandard
garanteras.

5. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att öka sitt stöd till företag, kooperativ 
och organisationer inom den tredje sektorn som vill delta i ungdomsgarantiåtgärder i nära 
samarbete med offentliga och privata arbetsförmedlingar, t.ex. genom skatteincitament, 
subventioner till kostnader för fast anställning och möjlighet att få tillgång till medel för 
internutbildning, vilket kommer att hjälpa företag att tillhandahålla högkvalitativa 
anställnings- och utbildningserbjudanden och kommer att utgöra en effektiv och 
målinriktad investering i unga människors potential.
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6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta ytterligare specifika 
uppsökande strategier riktade till unga som varken arbetar eller studerar, där effektiva 
ingripanden mot skolavhopp och återintegration av ungdomar som slutat skolan i förtid 
kombineras med strategier som underlättar en smidig övergång från utbildning till arbete 
och ökad anställbarhet för ungdomar, samtidigt som de praktiska och logistiska hindren 
för ungdomar med mer komplexa behov undanröjs.

7. Europaparlamentet stöder inrättandet av programmet Erasmus för alla, skapandet av ett 
separat kapitel för ungdomar och ett separat budgetanslag samt ökat stöd för dem som är 
aktiva inom ungdomsarbete som inte är institutionaliserat. Parlamentet anser att ungdomar 
som skaffar sig fler och skiftande kompetenser, även genom att studera utomlands, 
förbättrar sina möjligheter att delta i samhället och sina utsikter på arbetsmarknaden. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja egenföretagande bland 
ungdomar genom att skapa möjligheter och förmånliga villkor för att starta egna företag, 
t.ex. genom att minska byråkratin och införa en förmånlig skattepolitik.

9. För att främja egenföretagande bland ungdomar välkomnar Europaparlamentet den 
föreslagna efterföljaren till det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter som 
ingår i programmet för social förändring och social innovation för perioden 2014–2020,
för att bättre möta efterfrågan, även bland ungdomar.

10. Europaparlamentet efterlyser en ambitiös holistisk strategi för en integrerad syn på 
utbildning, sysselsättning och initiativ för egenföretagande för alla ungdomar på alla olika 
nivåer.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera högkvalitativa ramar för 
praktikprogram med ekonomiskt stöd och obligatorisk övervakning, samt en gemensam 
kvalitetsstandard för praktikprogram och arbetspraktik. Parlamentet betonar att det behövs 
aktivt främjande och åtgärder för att höja medvetenheten om sådana program bland 
företagare.

12. Europaparlamentet betonar att den europeiska alliansen för lärlingsutbildning också bör 
stödja europeiska och nationella kampanjer för att ändra uppfattningen om 
yrkesutbildning och bör organisera ett regelbundet diskussionsforum om övervakningen 
av den europeiska lärlingsstrategin med alla relevanta europeiska och nationella 
intressenter. Parlamentet betonar att stimulansåtgärder också bör tillhandahållas för att 
underlätta finansieringen av gränsöverskridande utbildningsverksamhet som gör det 
möjligt för företag och organisationer för arbetsmarknadens parter att delta i inrättandet av 
dubbla utbildningssystem.

13. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja unga arbetstagares rörlighet 
genom ytterligare framsteg för att uppnå ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och 
kompetens samt ökad samordning av de nationella sociala trygghetssystemen, framför allt 
pensionssystemen, och genom att fortsätta att i stor utsträckning investera i språkinlärning.

14. Europaparlamentet understryker behovet att genomföra reformer av Eures för att aktivt 
matcha arbetssökande med lediga jobb och, där det är nödvändigt, reformera de offentliga 
arbetsförmedlingarna så att de på ett bättre sätt inriktar sin verksamhet och sina strategier 
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på ungdomar. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att öka kännedomen om Eures-
portalen för att göra den mer synlig och tillgänglig som ett karriärrådgivningssystem som 
hjälper studerande att bli mer medvetna om sina målsättningar och sin kompetens samt om 
de arbetsmöjligheter som står till buds.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på lämpligt sätt erkänna och validera 
informell utbildning och förvärvade färdigheter som ett sätt att ta till vara den kompetens 
som krävs på arbetsmarknaden.

16. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att lösa problemet med kompetensslöseri. 
Att högt kvalificerade och kompetenta ungdomar arbetar långt under sin potential 
resulterar nämligen i att deras verkliga kompetens och kvalifikationer inte utnyttjas, 
samtidigt som det får negativa sociala och psykologiska följder för dessa ungdomar.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla personlig karriärrådgivning 
med början redan i sekundärskolan för att göra det möjligt för ungdomar att göra 
välinformerade val i fråga om högre utbildning, samtidigt som man inför mekanismer för 
att övervaka de möjligheter som erbjuds och utvärdera framgången när det gäller dessa 
ungdomars senare övergång till arbete.

18. Europaparlamentet betonar att de ekonomiska resurser som investeras på att aktivt 
bekämpa ungdomsarbetslösheten bör användas på ett effektivt sätt. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa ett övervaknings- och utvärderingssystem för genomförda 
sysselsättningsåtgärder samt ett system för att kontrollera dessa åtgärders effektivitet, i 
syfte att i större utsträckning sträva efter en evidensbaserad politik som också kan delas på 
EU-nivå.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

I nuläget är situationen mycket svår för ungdomar på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för 
personer i arbetsför ålder ligger på 11 procent, men bland unga är siffran dubbelt så hög och 
ligger på hela 23 procent. I hela EU finns det över 5,5 miljoner arbetslösa under 25 års ålder. 
Variationen mellan enskilda medlemsstater är stor – i Tyskland och Österrike överstiger 
ungdomsarbetslösheten inte 9 procent, men i krisdrabbade Grekland och Spanien är den över 
55 procent. På grund av den ekonomiska kris som i högre eller lägre grad drabbat och alltjämt 
drabbar unionens länder uteblir inte bara de nya arbetstillfällena, utan arbetsgivarna skär 
dessutom ned sin befintliga personalstyrka för att spara. Personalnedskärningarna drabbar 
främst personer utan tillsvidareanställning, det vill säga just unga som är på väg att få in en fot 
på arbetsmarknaden eller nyligen fått det. Europeisk statistik visar att unga människor utgör 
40 procent av de tillfälligt anställda, jämfört med 13 procent av alla anställda. Därtill kommer 
erfarenhetsbrist och kvalifikationer som inte är anpassade till arbetsmarknadens behov. 
Tillsammans bildar allt detta ett föga uppmuntrande framtidsperspektiv för en ung människa 
på väg in i vuxenvärlden. Bristen på arbete och utsikter till snabb förändring av de 
ogynnsamma prognoserna för unga speglas av den demografiska situationen i Europa, som 
blir sämre och sämre. Unga människor skjuter upp beslutet att bilda familj och skaffa barn på 
obestämd framtid, eftersom deras yrkesmässiga utsikter är så osäkra.

Därför måste åtgärder mot ungdomsarbetslöshet harmoniseras med allmänna 
stimulansåtgärder för ekonomin och reformer av anställningspolitiken. Det behövs initiativ 
inriktade på att stödja företagsamhet och bevara så många som möjligt av de befintliga 
arbetstillfällena. Det krävs också åtgärder för att uppmuntra företagare att skapa nya 
arbetstillfällen. En faktisk förbättring av de ungas situation hänger i betydande mån på stöd 
från staten samt på ett förstärkt samarbete mellan arbetsmarknadsmyndigheter, företag och 
organisationer som sysslar med yrkesrådgivning, utbildningsinrättningar och organisationer 
till stöd för ungdomar. Arbetsmarknadens parter och representanter för ungdomar eller 
ungdomsorganisationer måste också inkluderas aktivt. 

Beslutet av rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) att 
inrätta en ungdomsgaranti är en viktig politisk impuls. Initiativet innebär att personer under 
25 år garanteras anställning, vidareutbildning, yrkesutbildning eller praktik. Med tanke på de 
ovedersägliga siffrorna som visar på arbetslöshetens struktur bland unga tycks det som om 
garantin bör utökas även till personer under 30 år med examen. Pengarna som avsätts till detta 
från separata budgetposter och från Europeiska socialfonden är ett redskap för reellt stöd till 
medlemsstaterna i en svår krisperiod. Man bör i sammanhanget också särskilt beakta de 
viktiga förutsättningar som måste finnas för att ambitionen ska lyckas – t.ex. måste offentliga 
och privata arbetsförmedlingar fungera bra och effektivt, och utbildningar och yrkespraktik 
måste hålla hög kvalitet.

Dessa åtgärder måste kombineras med ett ökat stöd till företag och frivilligorganisationer som 
vill delta i ungdomsgarantiprogrammet i nära samarbete med offentliga 
arbetsmarknadsmyndigheter, i form av skattelättnader, subventioner till kostnader för fast
anställning samt möjlighet att få bidrag för företag som håller hög utbildningskvalitet. Det är 
viktigt att medlemsstaterna inte begränsar sig till de lösningar som räknas upp i Europeiska 
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kommissionens förslag utan även tillämpar redskap vars effektivitet prövats i andra 
medlemsstater och som gör det möjligt att bättre anpassa sig till de specifika 
arbetsmarknadernas krav.

När man talar om ungas situation får man inte förbigå de personer som varken studerar, 
arbetar eller vidareutbildar sig, eller som hoppat av skolan i förtid. Deras andel i Europa har 
ökat de senaste åren och ligger nu på över 15 procent. Detta fenomen måste granskas närmare, 
särskilt med tanke på att de som hoppat av skolan utan att ens få grundläggande 
kvalifikationer är dömda till utanförskap. Medlemsstaterna måste utforma mer specifika 
åtgärder för denna grupp av ungdomar. Bland annat krävs effektiva insatser för att motverka 
skolavhopp och återintegrera personer som hoppat av skolan i förtid. Medlemsstaterna måste 
också vidta åtgärder för att underlätta övergången från skola till arbete, öka anställbarheten 
för unga och undanröja de praktiska och logistiska hinder som drabbar ungdomar med mer 
komplexa behov.

En av de viktigaste orsakerna till den höga ungdomsarbetslösheten, förutom bristen på 
yrkeserfarenhet, är utan tvivel att man saknar lämpliga kvalifikationer. Därför krävs en 
modernisering av utbildningssystemet som består i att man gör om utbildningspolitiken till ett 
grundläggande instrument för att investera i ungdomars framtid och förbättra deras situation 
på arbetsmarknaden. Detta bör ske genom att utbildningsprogrammen anpassas till 
arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov. Ett effektivare system för individuell 
karriärrådgivning skulle bidra till att nå detta mål. Detta system bör vara tillgängligt redan i 
sekundärskolan och kopplas samman med ett system för att övervaka framtida möjligheter till 
arbete samt stödja sig på senare anställbarhet. Detta kommer att göra valet av fortsatt 
utbildning mer medvetet och genomtänkt. 

Ett viktigt inslag i en politik för ungdomars inträde på arbetsmarknaden är främjandet av eget 
företagande. Alla åtgärder för utveckling av företagsamhet, egna initiativ och individuell 
begåvning bör bli kvar och stödjas. Unga människor bör veta hur man startar eget företag och 
var man kan få administrativ hjälp och bör uppmuntras till det genom ett system med bidrag 
och särskilt gynnsamma villkor i form av skattebefrielse eller skattelättnader. Därför är det 
ytterst viktigt att programmet för social förändring och social innovation 2014–2020 fortsätter 
att driva idén om stöd till eget företagande och förenklingar när det gäller att söka bidrag för 
att starta företag.
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Ett annat instrument i kampen mot ungdomsarbetslöshet är yrkesmässig rörlighet. Det finns 
över en miljon registrerade erbjudanden om arbete i EU, men platserna tillsätts inte eftersom 
det saknas intresserade på de orter där jobben finns. Det är inte populärt att flytta till ett annat 
land än det egna hemlandet. Enligt uppskattningar bor endast 2 procent av EU-medborgarna i 
ett annat EU-land än det egna hemlandet. Eftersom unga människor är mer benägna och 
kapabla att flytta för att söka jobb bör man göra detta lättare för dem. För att öka den 
yrkesmässiga rörligheten krävs ytterligare framsteg för att uppnå ömsesidigt erkännande av 
kvalifikationer och kompetens, samordning av de nationella sociala trygghetssystemen, 
särskilt pensionssystemet, och betydande investeringar i språkinlärning. Ett sätt att 
åstadkomma detta är även att fortsätta reformeringen av Eures-nätverket, som ger ungdomar 
tillgång till information och möjlighet att aktivt söka arbete. Denna institution behöver fortsatt 
främjas samt göras mer synlig och tillgänglig, och systemet för karriärrådgivning behöver 
effektiviseras.

Det är även värt att betona inrättandet av ett separat kapitel för ungdomar inom programmet 
Erasmus för alla med ett separat budgetanslag samt att man stöder dem som är aktiva inom 
ungdomsarbete som inte är institutionaliserat. Att skaffa olika sorters kompetens, även på 
informell väg, främjar ungdomars deltagande i samhället och ökar ungas konkurrenskraft på 
arbetsmarknaden.

Det är ytterst viktigt att unga personer får praktikplatser av hög kvalitet, att företag och 
organisationer som anordnar praktik får lämpliga bidrag samt att det införs obligatorisk 
övervakning av systemet, så att praktiken håller en lämplig nivå och är effektiv. Man måste 
fortsatt arbeta aktivt för att främja att arbetsgivare ställer praktikplatser till förfogande och 
betraktar systemet som en möjlighet att utbilda personer till en viss tjänst och på så sätt få och 
behålla en kvalificerad och kompetent anställd. Man bör även stödja att yrkesutbildningarna 
fortsätter att utvecklas, anordna och stödja europeiska och nationella kampanjer för 
yrkesutbildning samt övervaka strategin för europeisk yrkespraktik. 

Det är även mycket viktigt att medlemsstaterna erkänner och officiellt validerar informell 
utbildning, det vill säga kompetens som erhållits utanför det officiella utbildningssystemet. 
Sådan utbildning kan inverka positivt på en ung persons utveckling, göra henne till en mer 
aktiv medborgare, öka samhällsintegrationen samt förbättra situationen på arbetsmarknaden.

Man måste även peka på problemet med kompetensslöseri, det vill säga att kvalificerade och 
kompetenta unga människor tvingas till arbete långt under sin potential, vilket får negativa 
sociala och psykologiska följder för dem.

Sammanfattningsvis bör alla åtgärder som medlemsstaterna vidtar analyseras ur 
effektivitetssynpunkt. De mekanismer som införs måste övervakas under utvecklingens gång, 
och de bidrag som ges måste effektivt redovisas för. Den ytterst svåra situationen för unga 
kräver ett bestämt ingripande och en investering av nödvändiga ekonomiska resurser, men i 
den ekonomiska situation som råder i Europa, där finansiell konsolidering dominerar 
politiken, måste sådana investeringar vara välriktade och ge en synlig förbättring av 
situationen.


