
 
Zatrudnienie młodzieży: działania UE
 

Bezrobocie młodych ludzi to nadal poważny problem w Europie. Dowiedz się, jakie
środki zaradcze wprowadziła UE.
 
Polityki zatrudnienia i dotyczące młodych ludzi leżą w gestii państw członkowskich, ale UE
uruchomiła szereg inicjatyw wspierających polityki krajowe w ramach działań dla bardziej
socjalnej Europy.
 
To wsparcie polega głównie na finansowaniu programów do walki z bezrobociem ludzi młodych,
poprawy jakości przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych, oferowania możliwości
międzynarodowego kształcenia, miejsc pracy oraz inspirowania młodzieży dzięki możliwościom
wolontariatu.
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Młodzi ludzie pracują w przestrzeni coworkingowej. Zdjęcie: CoWomen on Unsplash
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wlaczenie-i-zabezpieczenie-spoleczne/20170616STO77648


Dane o bezrobociu wśród młodych ludzi 
Niepowodzenie w szukaniu pracy lub możliwości szkolenia wywołuje w młodych ludziach
poczucie wyizolowania i braku sensu. Ponadto, bezrobocie wśród młodych ma negatywny
wpływ na gospodarkę i starzejące się społeczeństwa.
 
Kryzys gospodarczy i finansowy w 2008 r. dotknął w szczególności ludzi młodych. Stopa
bezrobocia osób poniżej 25 roku życia w UE osiągnęła najwyższy poziom prawie 25% na
początku 2013 r., a ponad 50% w Grecji i Hiszpanii. Liczba ta spadła do rekordowo niskiego
poziomu ok. 14% w 2019 r., ale pandemia koronawirusowa podniosła bezrobocie do 18,2% w
2021 roku. Ta sytuacja ostatnio wykazuje oznaki poprawy - bezrobocie wśród młodzieży spadło
do 17,3% w maju 2021 r. z 18,2% miesiąc wcześniej. 
 
W kolejnych latach, stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE stale spadała (do 14,1% w grudniu
2019 r.). Kryzys wywołany przez COVID-19 grozi ponownym pogorszeniem sytuacji,
pogarszając już niepokojący poziom bezrobocia wśród młodych ludzi w niektórych państwach
członkowskich. W sierpniu 2020 r., stopa bezrobocia młodzieży w UE-27 wyniosła 17,6%.
 
Finansowanie inicjatyw pomagających młodym
ludziom 
Jako część pakietu wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wzmocniona „gwarancja dla
młodzieży” to inicjatywa unijna, w ramach której państwa członkowskie zobowiązały się, że
zagwarantują wszystkim młodym ludziom w wieku do 30 lat dobrej jakości ofertę zatrudnienia,
kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od
utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.
 
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych to główne narzędzie UE pomagające finansować
działania i programy wprowadzane przez kraje UE w celu realizowania „gwarancji dla
młodzieży”, takich jak oferowanie szkoleń i pomaganie młodym ludziom w znalezieniu pierwszej
pracy, a także stwarzanie zachęt dla pracodawców. Inicjatywa dotyczy w szczególności
regionów w UE, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25%.
 
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych została włączona do Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027. Państwa członkowskie, w których odsetek
młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (NEET) przekracza średnią UE,
powinny przeznaczyć co najmniej 12,5% swoich funduszy z EFS+ na młodzież.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210414STO02006/jak-powstrzymac-spadek-liczby-ludnosci-w-regionach-europy
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200513STO79012/koronawirus-plan-ue-na-ozywienie-gospodarki
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wlaczenie-i-zabezpieczenie-spoleczne/20181129STO20519/wymiar-spoleczny-ue-wzmocnienie-europejskiego-funduszu-spolecznego
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wlaczenie-i-zabezpieczenie-spoleczne/20181129STO20519/wymiar-spoleczny-ue-wzmocnienie-europejskiego-funduszu-spolecznego


Dobrej jakości szkolenia zawodowe 
Uruchomiono również europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego w celu
wspierania „gwarancji dla młodzieży” i poprawy jakości przyuczania do zawodu w Europie.
 
W lipcu 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła odnowiony sojusz, koncentrując się na
cyfrowych i ekologicznych praktykach zawodowych, które ułatwią przejście do Europy neutralnej
dla klimatu.
 
Oferowanie międzynarodowych możliwości 
W Unii, odpowiedzialność za strategie polityczne dotyczące szkolnictwa wyższego i programów
szkoleń spoczywa na państwach członkowskich. Rolą UE jest zatem koordynacja możliwości
państw członkowskich i wspieranie ich działań poprzez koordynowanie strategii i instrumenty
finansowania, takie jak program Erasmus+ lub fundusze unijne.
 
Zainicjowany w 1999 r. międzyrządowy Proces boloński ułatwia wzajemne uznawanie
dyplomów szkolnictwa wyższego w 48 krajach. Obecnie istnieje europejski proces
niewiążącego wzajemnego uznawania stopni licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
 

Zatrudnienie młodzieży: Działania UE zmierzające do osiągnięcia tego celu.
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=pl
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/140/higher-education
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_pl
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_pl


•

•

•

Aby dalej wspierać ten proces, kraje UE przyjęły w 2018 r. zalecenie w sprawie propagowania
automatycznego wzajemnego uznawania kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia i
szkolenia na poziomie wyższym i średnim II stopnia oraz efektów uczenia się osiągniętych w
okresach nauki za granicą. Zalecenie Rady wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań w
celu wprowadzenia automatycznego uznawania dyplomów do 2025 roku.
 
Instrumenty wspierające uznawanie kwalifikacji i ułatwiające transgraniczną walidację efektów
szkolenia oraz uczenia się przez całe życie już istnieją w UE. Na przykład:
 

Przyjęte  w  2018  r.  Europejskie  Ramy  Kwalifikacji  są  niewiążącym  prawnie
narzędziem,  które  pomaga  porównywać  systemy  kwalifikacji  w  Europie; 
Europass  to  zestaw  kluczowych  dokumentów,  takich  jak  ogólnoeuropejski,
ustandaryzowany szablon CV oraz paszport  językowy, dzięki  którym edukacja i
doświadczenie zawodowe stają się łatwiej  porównywalne; 
Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
(ECVET)  ułatwiający  uzyskanie  walidacji  i  uznania  zawodowych  umiejętności  i
wiedzy  zawodowej  nabytych  w różnych  systemach i  krajach.
 

Celem UE jest stworzenie europejskiego obszaru edukacji dającego wszystkim młodym ludziom
dostęp do wysokiej jakości edukacji i szkoleń oraz możliwość znalezienia pracy na całym
kontynencie.
 
Unijny program na rzecz edukacji, rozwoju zawodowego, młodzieży i sportu w Europie nazywa
się Erasmus+. Skupia się on na mobilności i współpracy międzynarodowej. Rozpoczęty jako
program wymiany studenckiej w 1987 r., rozwinął się w szeroki program łączący inicjatywy
obejmujące edukację szkolną i szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe,
kształcenie dorosłych, pozaformalne i nieformalne formy uczenia młodzieży oraz sport.
 
Erasmus+ daje studentom możliwość studiowania za granicą, oferuje możliwości nauczania i
szkolenia dla pracowników sektora edukacji, wspiera staże i wymiany młodzieży. Organizacje
(takie jak szkoły, uniwersytety, organizacje młodzieżowe itp.) mogą również otrzymać fundusze
na budowanie strategicznych partnerstw i sojuszy z organizacjami z innych krajów.
 
Nowy program Erasmus+ na lata 2021-2027 został przyjęty przez Parlament 18 maja 2021
roku. Podczas negocjacji z Radą posłowie do PE zapewnili dodatkowe 1,7 miliarda euro, co
daje łączny budżet ponad 28 miliardów euro z różnych źródeł. To prawie dwukrotność
finansowania poprzedniego programu. Program koncentruje się na integracji społecznej,
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz umożliwieniu udziału osobom w niekorzystnej sytuacji.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32018H1210%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32018H1210%2801%29
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/erasmus
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210517IPR04109/poslowie-zatwierdzaja-nowy-bardziej-integracyjny-program-erasmus
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1


•
•
•
•

Platforma „Twoja pierwsza praca z EURES-em” służy promowaniu mobilności zawodowej,
informując ludzi młodych o możliwościach zatrudnienia w innych krajach UE.
 
Platforma ta dopasowuje CV młodych osób poszukujących pracy (czyli osób w wieku od 18 do
35 lat pochodzących ze wszystkich krajów UE‑28 oraz Norwegii i Islandii, które są
zainteresowane zdobyciem doświadczenia zawodowego za granicą) do ofert pracy lub stażu u
pracodawców poszukujących młodych pracowników.
 
Inspirowanie młodzieży 
Działający od końca 2016 roku Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom
udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za
granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie do końca 2020 roku. Do
września 2019 r., ponad 161 000 młodych ludzi zarejestrowało się do udziału w programie.
 
W maju 2021 eurodeputowani zatwierdzili nowy program Korpusu na lata 2021-2027, który
obejmuje teraz pomoc humanitarną i po raz pierwszy będzie samodzielnym programem
wolontariatu z własnym budżetem.
 
Dowiedz się więcej o politykach społecznych UE:
 

Jak UE dba o prawa pracownicze i warunki pracy 
Walka z bezrobociem: co robi UE? 
Zdrowie publiczne: co UE robi w tym zakresie 
 Jak Parlament walczy o równość płci w UE 
 

Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-
ERAS_ev

Więcej informacji
Nota tematyczna: polityka UE dotycząca młodzieży
Europejski portal młodzieżowy
Analiza: Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych [EN]
W skrócie: edukacja i młodzież w Europie po COVID-19 [EN]
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/your-first-eures-job-js
https://europa.eu/youth/solidarity_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180703STO07134/europejski-korpus-solidarnosci-mozliwosci-dla-mlodych-ludzi
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/141/youth
https://europa.eu/youth/home_pl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603247/EPRS_IDA%282017%29603247_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690898/IPOL_ATA(2021)690898_EN.pdf

