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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet är oroat över den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, framför 
allt över de stora skillnaderna i arbetslöshet mellan de olika regionerna och 
medlemsstaterna, där arbetslöshetssiffran växlar mellan mindre än 10 procent och mer än 
60 procent. Parlamentet är också oroat över det höga antalet unga som inte har gått ut 
grundskolan, saknar utbildning eller sysselsättning (14 miljoner unga mellan 15 och 30 år 
som varken arbetar eller studerar). Till detta måste läggas otrygga anställningar för 
ytterligare en stor grupp unga, trots att de har arbete. Dessa situationer sammantaget sätter 
hela det europeiska projektet på spel och hotar den ekonomiska utvecklingen och 
livskraften i ett Europa med likartad livskvalitet och likartade arbetsförhållanden, den 
framtida ekonomiska tillväxtpotentialen i EU samt den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållning i EU:s regioner som föreskrivs i artikel 174 i EUF-fördraget. 
Parlamentet anser också att det krävs effektiva åtgärder på EU-nivå och på nationell, 
regional och lokal nivå, bland annat i fråga om städer och landsbygdsområden, särskilt när 
det gäller de svårigheter och utmaningar som EU för närvarande står inför och det faktum 
att EU nu mer än någonsin behöver starka och innovativa ungdomar.

2. Europaparlamentet anser att de unga, på grund av sina socioekonomiska särdrag, utgör en 
av de mest sårbara grupperna i unionen i fråga om arbete, framför allt i den nuvarande 
situationen med ekonomisk och finansiell kris, med tanke på deras stora antal på 
arbetsmarknaden och med tanke på det faktum att de råkar ut för de allvarligaste 
arbetsrelaterade problemen. Parlamentet anser att EU:s sammanhållningspolitik, som 
förstärker och kompletterar medlemsstaternas insatser att stimulera ekonomisk aktivitet 
och främja sysselsättningen inom sina territorier, är ett av unionens mest grundläggande 
verktyg för att hjälpa till att övervinna den nuvarande situationen genom att styra och 
utforma genomförandet av erforderliga strukturella reformer och koncentrera 
investeringarna till prioriterade åtgärder, i syfte att maximera effekten av investeringarna 
på den socioekonomiska situationen i en region eller en medlemsstat, stimulera ekonomin 
och bidra till att skapa nya arbetstillfällen bland unga. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att fullt ut och på ett samordnat sätt utnyttja tillgänglig EU-finansiering 
(Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 
och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) som skulle göra det möjligt för unga att 
gynna sin egen sak och spela en aktiv roll i näringslivet och samhället och som samtidigt 
bland annat kunde stödja unga företagare genom EU-omfattande projekt med 
företagskuvöser så att de unga kan starta företag i en skyddad miljö. Parlamentet 
rekommenderar dessutom att det bör skapas gynnsamma förutsättningar för riskkapital, 
och understryker att hänsyn bör tas till regionala särdrag, eftersom dessa kan vara 
avgörande för om ungdomsinitiativ har framgång eller misslyckas inom EU och särskilt i 
de mest missgynnade och avlägsna områdena, där investering är nödvändigt för att 
garantera ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.
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3. Europaparlamentet understryker att utöver den ekonomiska kris som Europa genomgår är 
orsakerna till den nuvarande situationen bland annat strukturella och har sitt ursprung i 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken som bör förbättras. Parlamentet anser att det 
krävs mer attraktiva pedagogiska strategier med större regional integration och nätverk av 
plattformar för utbyte av erfarenheter och bästa metoder mellan regionerna och 
medlemsstaterna som tar hänsyn till de olika situationerna och tillåter flexibilitet i linje 
med varje regions särskilda behov och egenskaper, fastställer prioriterade områden för 
utveckling i varje region, främjar genomförandet av effektivare strategier för en övergång 
till arbetslivet (med bättre sammankoppling mellan skola och arbete, särskilt genom 
varvad utbildning eller praktik under studietiden) och skapar ett tryggare arbetsliv. 
Parlamentet understryker att den ekonomiska krisen har oroväckande konsekvenser för de 
ungas situation. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte genomföra stora 
nedskärningar i viktiga områden som utbildning, forskning och innovation, eftersom 
sådana nedskärningar, tillsammans med de andra negativa effekterna av den ekonomiska 
och finansiella krisen, utgör ett allvarligt hinder mot bekämpningen av 
ungdomsarbetslösheten och sätter käppar i hjulet för framtida investeringsstrategier som 
riktar in sig på unga.

4. Europaparlamentet inser att det krävs en helhetssyn och framförhållning för att få till stånd 
en verkligt effektiv sysselsättningspolitik, med tanke på att arbetstillfällen försvinner och 
skapas på arbetsmarknaden inom olika ekonomiska sektorer och att 15 procent av 
arbetstillfällena kommer att försvinna och lika många procent nya skapas varje år. 
Parlamentet anser att det behövs kvalifikationer som på ett effektivt sätt främjar insatser 
såsom utbildningsprogram under hela livet i syfte att främja omskolning av hög kvalitet 
och inledande och fortsatt matchning av kompetenserna med företagens och näringslivet 
behov i samtliga regioner. Parlamentet understryker i detta sammanhang vikten av att 
överbrygga klyftan mellan utbildning och arbetsmarknad och understryker den bristande 
överensstämmelsen mellan utbildning och dagens arbetstillfällen, och vikten av att 
genomföra åtgärder för att skydda och stödja den arbetslösa medan man letar efter nya 
möjligheter. Parlamentet anser att de åtgärder som vidtas bör hänga samman med varandra 
för att bidra till att stimulera och främja produktiviteten och privata och offentliga 
investeringar i sektorer med hög tillväxtpotential och förebygga ytterligare brist på 
arbetskraft i yrkesgrupper där bristen redan är stor.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna att göra utbildnings- och sysselsättningspolitiken mer effektiv och påpekar 
att denna politik bör grunda sig på tre hörnstenar:

– God framförhållning så att man på ett bättre sätt kan förutse hur arbetsmarknaden 
utvecklar sig och anpassa grund- och yrkesutbildningen efter den.

– Större deltagande av alla relevanta offentliga och privata aktörer, såsom lärare, 
föräldrar, studerande företag, skolar och ungdomsorganisationer, inklusive 
frivilligorganisationer.

– En regional strategi med mekanismer som gör det lättare att upptäcka problem, att 
fatta effektivare beslut och att klarare se vilken utbildning som behövs i nära 
samarbete med de berörda.
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Parlamentet anser att lokala behov och territoriella särdrag ska beaktas för att göra det 
möjligt att identifiera arbetstillfällen, särskilt i innovativa sektorer, såsom gröna segment 
och sociala företag, inom ramen för de integrerade territoriella utvecklingsstrategierna. 

6. Europaparlamentet efterlyser en samordnad aktion av de europeiska fonderna, framför allt 
instrumenten för sammanhållningspolitiken, i synnerhet ESF och Eruf för att stimulera 
investeringar i tillväxt och arbetstillfällen och för att råda bot på detta gissel. Parlamentet 
påminner om att små och medelstora företag är motorn i Europa, hörnstenen för 
sysselsättningen och den främsta vägen för att få slut på krisen. Parlamentet anser det 
därför vara nödvändigt att ge dem bättre tillgång till finansiering och företagsklimatet där 
de bedriver sin verksamhet. Parlamentet uppmuntrar Europeiska investeringsbanken att 
investera i inrättande av arbetstillfällen för ungdomar, förutsatt att man ser till att spin-off-
effekter inte uppstår samt i huvudsak endast beviljar lån till små och medelstora företag. 
Parlamentet framhåller att särskild uppmärksamhet bör ägnas de regioner som drabbats 
hårdast av ungdomsarbetslösheten, och betonar att EU:s strukturella medel och 
investeringar kan hjälpa företag, särskilt små och medelstora företag, att anställa unga och 
minska på ungdomsarbetslösheten, och att även vidta nödvändiga åtgärder i fråga om 
arbetsmarknaden, grundutbildning och yrkesutbildning i syfte att stödja arbetstagarnas 
övergång till lokala sysselsättningsmarknader då de får nya kunskaper och 
arbetsmöjligheter (inklusive gröna jobb, jobb som krävs på grund av demografiska 
tendenser, ny teknik och diversifiering av sysselsättningen på landsbygden). Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter att inrätta integrerade 
territoriella utvecklingsstrategier, däribland utbildning, och inleda med åtgärder för att 
undvika avbruten skolgång och att skapa sysselsättningsmöjligheter för unga människor.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtgärder att bekämpa ungdomsarbetslöshet 
som vid sidan av EU:s sysselsättningsinitiativ för ungdomar, särskilt ungdomsgarantin, 
och i linje med EU:s 2020-strategi, försöker att lägga fram lösningar för att uppmuntra 
inrättandet av skälig, långsiktig och hållbar sysselsättning och lika möjligheter för unga, 
främja social integration, minska antalet otrygga anställningar och risken för fattigdom 
och ge unga en känsla av värdighet och ett självständigt liv och bekämpa kompetensflykt. 
Parlamentet anser att dessa åtgärder även bör uppmuntra till och stärka programmen för 
rörlighet och bättre erkännande av kunskaper och kvalifikationer inom EU och främja 
ökat gränsöverskridande och interregionalt samarbete och samtidigt begränsa existerande 
administrativa hinder och avlägsna nuvarande hinder för lärlings- och praktikprogram för 
att bättre bekämpa geografiska obalanser mellan utbud och efterfråga på jobb som en del 
av en vägkarta för framtiden för en mer ekonomisk, social och territoriellt sammanhållen 
ekonomisk och monetär union. Parlamentet kräver att medlemsstaterna och de regionala 
och lokala myndigheterna snabbt genomför de åtgärder som utarbetats inom ramen för 
ungdomsgarantin, för att främja utbyte av framgångsrika modeller som har lett till en 
minskning av ungdomsarbetslösheten, särskilt bland dem som varken arbetar eller 
studerar. Parlamentet konstaterar dock att de ekonomiska medlen för att bekämpa 
ungdomsarbetslöshet är otillräckliga och understryker att det föreslagna beloppet på 
6 miljarder euro för 2014–2020 års sysselsättningsinitiativ för unga inom EU inte är 
tillräckligt för att ha en avgörande inverkan på de ungas situation.
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