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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 höga ungdomsarbetslösheten, framför allt över de 
stora skillnaderna mellan de olika medlemsstaterna där arbetslöshetssiffran växlar mellan 
mindre än 15 procent och mer än 55 procent, och över det höga antalet unga som inte har 
gått ut grundskolan och saknar utbildning och sysselsättning (14 miljoner unga mellan 15 
och 30 år som varken arbetar eller studerar). Ungdomsarbetslösheten sätter hela det 
europeiska projektet på spel och hotar den ekonomiska utvecklingen och livskraften i ett 
Europa med likartad livskvalitet och likartade arbetsförhållanden samt den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning i EU:s regioner som föreskrivs i artikel 174 i 
EUF-fördraget.

2. Europaparlamentet understryker att en stimulering av den ekonomiska verksamheten är en 
förutsättning för att det ska vara möjligt att skapa en hållbar och varaktig sysselsättning 
och betonar att orsakerna till den nuvarande situationen är strukturella och har sitt 
ursprung i utbildnings- och sysselsättningspolitiken som bör justeras. Nya och mer 
tilltalande undervisningsstrategier med fler regionala inslag bör tas fram som främjar 
genomförandet av effektivare strategier för en övergång till arbetslivet (med bättre 
sammankoppling mellan skola och arbete) och skapar ett tryggare arbetsliv.

3. Europaparlamentet anser att det krävs en helhetssyn och framförhållning för att få till 
stånd en verkligt effektiv sysselsättningspolitik, med tanke på 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 en 
inledande och fortsatt matchning av kompetenserna med företagens och näringslivets 
behov i EU:s samtliga regioner.

4. 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, ett aktivare deltagande av alla berörda aktörer och en regional 
strategi med mekanismer som gör det lättare att upptäcka problem, att fatta effektivare 
beslut och att se vilka kvalifikationer som behövs.

5. Europaparlamentet efterlyser en samordnad aktion av de europeiska fonderna, framför allt 
instrumenten för sammanhållningspolitiken, i synnerhet Europeiska socialfonden (ESF) 
och Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf, för att råda bot på detta gissel.

6. Europaparlamentet ställer sig positivt till att kommissionen i juni kommer att lägga fram 
ett paket med åtgärder mot ungdomsarbetslöshet som efter sysselsättningsinitiativet för 
ungdomar och framför allt ungdomsgarantin och i linje med Europa 2020-strategin 
kommer att innehålla lösningar för att skapa en hållbar sysselsättning, minska 
godtyckligheten, förstärka programmen för rörligheten inom EU och främja ett bättre 
interregionalt samarbete som en del av en färdplan för den ekonomiska och monetära 
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unionens framtid med mer sammanhållning, ur såväl ekonomisk, social som territoriell 
synvinkel.


