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Betänkande A8-0250/2016 

Andrea Bocskor 

Bedömning av EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 

2015/2351(INI) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) till 

ett resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0250/2016 

Europaparlamentets resolution om bedömning av EU:s ungdomsstrategi 2013–2015 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 6, 165 och 166 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en 

ungdomsgaranti, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 7–8 februari 2013 om att inrätta ett 

ungdomssysselsättningsinitiativ, 

– med beaktande av rådets resolution av den 27 november 2009 om förnyade ramar för 

det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018), 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för 

europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020), 

– med beaktande av sin resolution av den 12 april 2016 om Erasmus+ och andra verktyg 

för att främja rörligheten inom yrkesutbildningen –  ett upplägg för livslångt lärande, 

– med beaktande av rådets och kommissionens gemensamma rapport 2015 om 

genomförandet av de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på 

ungdomsområdet (2010–2018), som antogs av rådet den 23 november 2015, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 september 2015 Utkast till 

rådets och kommissionens gemensamma rapport 2015 om genomförandet av de 

förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018) 

(COM(2015)0429) och kommissionens arbetsdokument som åtföljer meddelandet från 

kommissionen, dels Results of the open method of coordination in the youth field with a 

special focus on the second cycle (2013-2015) (SWD(2015)0168), dels Situation of 

young people in the EU (SWD(2015)0169), 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av 
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icke-formellt och informellt lärande, 

– med beaktande av kommissionens meddelande Utkast till 2015 års gemensamma 

rapport från rådet och kommissionen om genomförandet av den strategiska ramen för 

ett europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) – Nya prioriteringar för det 

europeiska utbildningssamarbetet av den 26 augusti 2015 (COM(2015)0408), 

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, 

– med beaktande av sin resolution av den 8 september 2015 om främjande av ungt 

företagande genom utbildning och yrkesutbildning, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena 

från budgetkontrollutskottet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor, och av 

följande skäl: 

A. Enligt artikel 6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är det 

fortfarande medlemsstaterna som ansvarar för utbildning och ungdomsfrågor. 

B. Unga bör få hjälp med att hantera de utmaningar som de ställs inför genom en mer 

riktad användning av resurserna på nationell nivå och EU-nivå. Man kommer dock inte 

att kunna bekämpa ungdomsarbetslösheten utan att frångå åtstramningspolitiken som 

har lett till förlust av arbetstillfällen i många medlemsstater, vilket rådet och 

kommissionen också konstaterar i sin gemensamma rapport om genomförandet av de 

förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet. 

C. Unga bör genom nationell ungdomspolitik få hjälp att lösa de allvarliga problem de nu 

står inför och klara de utmaningar de kommer att möta i framtiden. I enlighet med varje 

medlemsstats prioriteringar vad gäller offentlig politik bör ungdomspolitiken vara 

relevant, effektiv och samordnad.  En riktad användning av den ekonomiska politikens 

och sysselsättnings- och socialpolitikens resurser på lokal, regional, nationell och 

europeisk nivå bör underlättas genom att man slutgiltigt upphör med att använda 

befintliga medel till integration av ekonomiska migranter. 

D. Ett av målen för Erasmus+-programmet som helhet är att bidra till genomförandet av de 

förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018). 

I detta avseende måste man säkerställa att ungdomsorganisationer kan få projektbidrag 

inom ramen för det nya Erasmus+-programmet samt att hinder för små projekts 

stödberättigande undanröjs. 

E. Detta mål hotas av kommissionens tillkännagivande i februari 2016 att en del av 

Erasmus+-programmets medel ska användas till integration av migranter, då medlen i 

sig är begränsade och europeiska ungdomar nu står inför flera svårigheter på grund av 

de åtstramningsåtgärder som union har påtvingat. 

F. EU:s ungdomsstrategi (2010–2018) har åtta viktiga handlingsområden där initiativ bör 

vidtas:  utbildning, sysselsättning och företagande, hälsa och välmående, deltagande i 
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samhället, frivilligarbete, social delaktighet, unga i världen samt kreativitet och kultur. 

G. Det är viktigt att se till att alla ungdomar har tillgång till kvalitativ utbildning, både 

formell och icke-formell, och får bästa möjliga utbildning, eftersom dagens europeiska 

ungdom konfronteras med hög arbetslöshet i många medlemsstater, särskilt till följd av 

den av unionen påtvingade åtstramningspolitiken som hindrar medlemsstaterna att göra 

nödvändiga investeringar på utbildnings- och ungdomsområdet. Ungdomar löper även 

större risk för fattigdom och social utestängning och särskilt ungdomar med bristfälliga 

kvalifikationer, unga som varken arbetar eller studerar, med särskilda behov och med 

missgynnad socioekonomisk bakgrund, såsom ungdomar från förorter och landsbygds- 

och bergsområden, löper större risk för arbetslöshet och marginalisering. 

H. Även om utbildning är grundläggande, särskilt grundläggande färdigheter som att kunna 

läsa, skriva och räkna samt historia, bör föräldrarna inte fråntas sin roll som fostrare. 

Enbart utbildning räcker inte för att  förhindra radikalisering, något som Världsbanken 

visar i sin senaste rapport om den ekonomiska situationen i Mellanöstern och 

Nordafrika1, där det anges att 43,3 % av dem som rekryterats till Islamiska staten har 

gymnasieutbildning och att 25,4 % har universitetsutbildning.  

I. Social inkludering och social rörlighet måste vara centrala prioriteringar i 

EU:s ungdomsstrategi, och den måste därför särskilt vara inriktad på unga i utsatta 

grupper, såsom unga som riskerar fattigdom och social utestängning och unga från 

isolerade landsbygdsområden. 

1. Europaparlamentet noterar den ungdomsrapport från 2015 som bygger på 

kommissionens meddelande av den 15 september 2015 om genomförandet av de 

förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018). Det 

framgår i rapporten att unionen inte har kunnat åtgärda ungdomsarbetslösheten, 

eftersom den i vissa medlemsstater fortfarande är mycket hög (50,1 % i Grekland) och 

till och med har ökat i andra medlemsstater, som Frankrike (21,5 % 2011 mot 22,8 % 

2014), sedan ungdomssysselsättningsinitiativet inrättades. 

2. Europaparlamentet anser att den öppna samordningsmetoden är bra vid utarbetandet av 

ungdomspolitik. Parlamentet upprepar sitt önskemål om ett närmare samarbete i 

ungdomsfrågor på lokal, regional och nationell nivå och på EU-nivå, varvid 

subsidiaritetsprincipen ska iakttas. 

3. Europaparlamentet erkänner vikten av en strukturerad dialog för att lyssna på unga, 

ungdomsorganisationer och icke organiserade unga, där de berättar om sina verkliga 

behov med målet att genomföra och utveckla ungdomspolitiken mer effektivt på alla 

nivåer, och för att främja ett aktivt medborgarskap bland unga. Vid utformningen av 

ungdomspolitiken bör man ta hänsyn till beprövade erfarenheter, de nationella 

utbildningsprioriteringarna och dialogen mellan generationerna, eftersom äldre har 

mycket att förmedla, särskilt när det gäller lärande och utbildning.  

                                                 
1 Världsbanken, Rapport de suivi de la situation économique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

(oktober 2016). 



 

AM\1107396SV.docx  PE589.714v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

4. Europaparlamentet understryker betydelsen av familjens roll och samarbetet mellan 

familj och skolor, lokala samhällen samt kyrkor för att hjälpa unga människor att 

integreras fullt ut i samhället. Alltför ofta tvingas lärare att ersätta föräldrarna där 

familjen visat sig brista, och denna kompletterande roll kan undergräva lärarens status 

och läraryrket. 

5. Europaparlamentet uppmanar enträget medlemsstaterna att säkra en effektiv 

undervisning i det nationella språket, liksom det regionala, i enlighet med den nationella 

lagstiftningen. Enligt rapporten Education at a Glance 2015 har en person med goda 

läs- och skrivfärdigheter i genomsnitt för alla OECD-länder 4,2 större chans att få jobb 

än någon som bara har begränsade färdigheter på detta område. 

6. Europaparlamentet efterlyser bättre samordning mellan kursplaner och behoven på de 

föränderliga arbetsmarknaderna. En större överensstämmelse är nödvändig, men det 

löser inte problemet med bristen på arbetstillfällen. Framför allt behövs 

strukturreformer, inte minst en översyn av direktivet om utstationerade arbetstagare, 

som har lett till social dumpning och utsatt ungdomar i vissa sektorer för illojal 

konkurrens med en arbetskraft som är 30–50 % billigare. 

7. Europaparlamentet betonar behovet av att inkludera undervisning i företagande på alla 

utbildningsnivåer och av att främja och stödja strategier för ungdomars företagande 

inom den kulturella och kreativa sektorn för att skapa sysselsättning. Förfarandet för att 

starta företag skiljer sig mycket åt mellan medlemsstaterna. I vissa medlemsstater är det 

mycket krångligt att starta företag för unga företagare, bl.a. på grund av administrativa 

svårigheter och svårigheter att få lån.  

8. Europaparlamentet lyfter fram betydelsen av att ta itu med kompetensunderskott och 

missmatchning. Rörlighet kan vara ett bra sätt för studerande att skaffa sig utbildning 

och förvärva nya färdigheter, men man bör ta hänsyn till problemet med kompetensflykt 

som rörlighetsprogrammen kan ge upphov till, varvid vissa medlemsstater går miste om 

mänskliga och ekonomiska resurser som är nödvändiga för deras välstånd. 

9. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att fullt ut dra nytta av 

Erasmus+-programmet, som gör att unga kan förvärva nya erfarenheter och färdigheter, 

men understryker att rörligheten i sig inte kan lösa problemet med arbetslöshet. Man bör 

framför allt prioritera att matcha kompetens med arbetsmarknadens behov, stärka 

lärlingsutbildningen och förbättra tillägnandet av grundläggande färdigheter. Erasmus+ 

får inte ses och användas som ett program för att göra unga européer till utstationerade 

arbetstagare.   

10. Europaparlamentet hyser fortfarande vissa tvivel om ungdomsgarantins effektivitet. 

Ungdomsgarantin utformades ursprungligen för att ungdomar varaktigt skulle komma in 

på arbetsmarknaden tack vare kvalitetserbjudanden, men i vissa medlemsstaterna är 

75 % av jobben inom den icke-vinstdrivande sektorn eller leder till utbildning i endast 

en tredjedel av fallen. Ungdomsinitiativ får inte leda till osäkra anställningsförhållanden 

för unga och enbart minska arbetslösheten fiktivt och kortsiktigt. 

11. Europaparlamentet betonar att ungdomars frivilligarbete, t.ex. inom sektorn för 

personliga tjänster, bör få stöd och större erkännande som en viktig form av 
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icke-formellt lärande. Frivilligarbetet får emellertid inte användas för att på nytt skapa 

otrygga anställningsförhållanden för unga.   

12. Europaparlamentet välkomnar dynamiken i ungas politiska deltagande via sociala 

medier, men uppmanar medlemsstaterna att se till att plattformarna inte används för 

rekrytering till terroristorganisationer. Enligt Europol används 46 000 Twitterkonton 

regelbundet av terroristgruppen Islamiska statens medlemmar och sympatisörer.  

13. Europaparlamentet menar att medlemsstaterna kommer att få det svårt att vidta åtgärder 

för ungdomar så länge som EU-institutionerna utövar påtryckningar på deras budgetar 

via den europeiska planeringsterminen och  integrationspolitiken för migranter. 

Medlemsstaterna kommer att kunna integrera migranterna fullt ut först när de kan 

erbjuda sina egna medborgare frihet, säkerhet, sysselsättning och välstånd.   

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas regeringar. 

Or. fr 

 

 


