Herr ordförande, kära kolleger,
Tack för det vänliga välkomnandet.

Det är med stor glädje som jag är här i dag för att diskutera den mest angelägna frågan just nu:
bristen på arbetstillfällen.
Jag kan inte tänka mig något bättre tillfälle än detta för mitt första framträdande inför er som
statsminister. Och jag ser väldigt mycket fram emot ett nära samarbete med er alla.
Min regering, som tillträdde så sent som i fredags, har gjort jobb och sysselsättning till sin
huvudprioritering.
Vi har satt upp ambitiösa mål: att ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020.
Jag skulle vilja säga några ord om hur vi planerar att ta oss an den här utmaningen.
Först och främst genom att investera i människor.

Nyckeln till att nå resultat är utbildning, kompetensutveckling och livslångt lärande.
Min regering avser därför att säkerställa att alla ungdomar fullföljer en gymnasieutbildning
och att höja kvaliteten och öka utbudet i högskolan.
På så sätt kan vi ta till vara ungdomars potential och förmåga, vilket är en viktig uppgift för
oss alla.
Min regering inför också en 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar.
Inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar erbjudas ett jobb, en praktikplats, ett traineejobb eller
en utbildning. Jag är mycket stolt över den här reformen.
***
För det det andra behöver vi konkurrenskraftiga ekonomier för att skapa fler arbetstillfällen.
Handel är, liksom innovation, av avgörande betydelse för att skapa tillväxt.
Med min bakgrund inom tillverkningsindustrin förstår jag hur viktig den är i en modern
ekonomi.
Jag har därför inrättat ett innovationsråd för samarbete och samordning inom det
innovationspolitiska området, under min ledning. Min regering avser att öka den andel av
BNP som avsätts till forskning och utveckling.
Tillväxten måste också vara hållbar.
Vi måste integrera ett smart miljötänkande i våra ekonomier och samhällen.
Framtidens jobb finns inom planetens fortbestånd.
Vi måste satsa mer på förnybara energikällor.
Viktiga diskussioner väntar inom detta område, men det kan vara värt att påminna om vad det
betyder för konkurrenskraft och jobbskapande på lång sikt.

***
För det tredje måste vi ta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden på allvar.
Om skillnaderna mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad utjämnas skulle tillväxten i
EU väsentligt öka – med mer än 12 procent fram till år 2030, enligt vissa beräkningar.
Det aktuella underutnyttjandet av kvinnor i arbetskraften är ett mänskligt resursslöseri.
Det har EU inte råd med.
Sverige skrev tillsammans med flera andra medlemsstater, inklusive det italienska
ordförandeskapet, ett brev till kommissionen om detta, med uppmaningen att mer
uppmärksamhet skulle ägnas åt jämställdheten i Europa 2020-strategin.
Det övergripande målet att 75 procent av alla kvinnor och män ska arbeta år 2020 kan bara
uppnås om det finns ett tydligt och starkare engagemang för jämställdhet.
Vi hoppas att detta kommer att prägla granskningen av strategin.
***
Slutligen tror jag att vi har vägar och verktyg för att komma till rätta med
ungdomsarbetslösheten.
Europa 2020-strategin och den europeiska terminen ger oss möjlighet att nå framgång i många
av de frågor som har tagits upp här i dag, i synnerhet när det gäller tillväxtfrämjande åtgärder.
Det finns dock ingen universallösning.

Det krävs nationella insatser om åtgärderna för utökad arbetskraft, anständiga arbetsvillkor för
alla och strukturreformer ska vara effektiva och legitima.
Att dela med sig av sina erfarenheter, som vi gör i dag, är ett utmärkt sätt att förbättra
förståelsen och öka genomslaget för vår politik.
Jag är glad över att nu vara en del av det här arbetet.
Tack för ordet.

