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BESKÆFTIGELSESPOLITIK

Et af de vigtigste mål med Europa 2020-strategien er at skabe flere og bedre
job. Den europæiske beskæftigelsesstrategi med dens beskæftigelsesretningslinjer og
støtteprogrammer, som f.eks. det europæiske program for beskæftigelse og social innovation
(EaSI), er udformet med henblik på at bidrage til vækst og beskæftigelse, arbejdskraftens
bevægelighed og socialt fremskridt.

RETSGRUNDLAG

Artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 8-10, 145-150, 156-159
og 162-164 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

MÅL

Blandt de vigtige principper, mål og aktiviteter, der er fastsat i traktaten, er fremme af et højt
beskæftigelsesniveau gennem udvikling af en samordnet strategi, især med hensyn til skabelse
af en velkvalificeret, veluddannet og smidig arbejdsstyrke samt arbejdsmarkeder, som er i stand
til at reagere på økonomiske forandringer. Ifølge den horisontale klausul i artikel 9 i TEUF skal
målsætningen om et højt beskæftigelsesniveau tages med i overvejelserne om udformningen og
gennemførelsen af Unionens politikker og aktiviteter.

RESULTATER

A. De tidlige faser (1950'erne til 1990'erne)
Så tidligt som i 1950'erne nød arbejdstagerne godt af »omstillingsstøtten« i Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab (EKSF). Der blev ydet støtte til arbejdstagere i kul- og stålsektoren,
hvis arbejdspladser var truet af industriel omstrukturering. Den Europæiske Socialfond (ESF)
(5.10.2), som blev oprettet i starten af 1960'erne, var det vigtigste våben til bekæmpelse af
arbejdsløshed.
I 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne fokuserede handlingsprogrammerne for
beskæftigelse på særlige målgrupper, og der blev etableret en række overvågnings- og
dokumentationssystemer.
For at fremme den frie bevægelighed og hjælpe arbejdstagerne med at finde et job i en anden
medlemsstat blev det tidligere SEDOC-system i 1992 forbedret og omdøbt til Eures (Den
Europæiske Beskæftigelsestjeneste). Eures er et samarbejdsnetværk mellem Kommissionen
og de offentlige arbejdsformidlinger i EØS-medlemsstaterne (plus Schweiz) samt andre
partnerorganisationer.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.10.2.pdf
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B. Mod en bredere beskæftigelsespolitik
1. Hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse (1993)
I en situation med høj ledighed i de fleste EU-lande blev der med hvidbogen igangsat en debat
om den europæiske økonomi- og beskæftigelsesstrategi, idet spørgsmålet om beskæftigelse for
første gang blev sat øverst på den europæiske dagsorden.
2. Amsterdamtraktatens bidrag (1997)
Det nye afsnit om beskæftigelse i Amsterdamtraktaten, som trådte i kraft i maj 1999,
dannede grundlaget for oprettelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi og det
permanente, traktatbaserede Beskæftigelsesudvalg med rådgivende status med henblik på
at fremme samordningen af medlemsstaternes beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikker.
Medlemsstaterne har dog fortsat enekompetence med hensyn til udformningen af
beskæftigelsespolitikken. Indføjelsen i traktaten af en »social protokol« øgede inddragelsen af
arbejdsmarkedets parter.
3. Luxembourgprocessen: den europæiske beskæftigelsesstrategi 1997-2004
I forbindelse med det ekstraordinære beskæftigelsestopmøde i Luxembourg i november 1997
lanceredes den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS) samt den åbne koordinationsmetode —
den såkaldte Luxembourgproces — en årlig koordinations- og overvågningscyklus for nationale
beskæftigelsespolitikker, som er baseret på medlemsstaternes bestræbelser på at fastlægge et
sæt fælles målsætninger og mål. Strategien blev opbygget omkring følgende komponenter:
— retningslinjer for beskæftigelsen, som formuleres af Kommissionen og vedtages af Rådet

— nationale handlingsplaner

— den fælles beskæftigelsesrapport, som offentliggøres af Kommissionen og vedtages af
Rådet

— landespecifikke henstillinger, som formuleres af Kommissionen og vedtages af Rådet.

Med EBS blev en høj beskæftigelse sidestillet med makroøkonomiske mål for vækst og
stabilitet.
4. Lissabonstrategien (2000-2010)
I 2000 enedes Det Europæiske Råd på sit møde i Lissabon om det nye strategiske mål om at
gøre EU til »den mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i verden«,
idet fuld beskæftigelse blev gjort til et overordnet mål for beskæftigelses- og socialpolitikken,
samt om konkrete mål, som skulle indfries inden 2010.
Den europæiske beskæftigelsesstrategi gennemgik en revision i 2002 og blev relanceret i
2005 med fokus på vækst og beskæftigelse og med det formål at forenkle og strømline
Lissabonstrategien. Ændringerne omfattede indførelsen af en flerårig tidsramme (den første
cyklus var 2005-2008). Siden 2005 har retningslinjerne for beskæftigelsen været integreret i de
overordnede retningslinjer for den økonomiske politik.
5. Europa 2020-strategien (2010-2020)
I denne tiårige strategi for job og intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst blev der for første
gang defineret en række overordnede mål, herunder:
— arbejdsmarkedet: øge erhvervsfrekvensen for 20-64-årige til 75 % inden 2020

— social inklusion og bekæmpelse af fattigdom: bringe mindst 20 millioner mennesker uden
for risikoen for fattigdom og udstødelse
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— højere kvalitet og bedre resultater i uddannelsessystemerne: nedbringe andelen af elever,
der går tidligt ud af skolen, til 10 % (fra 15 %) og øge andelen af 30-34-årige, der har
fuldført en videregående eller tilsvarende uddannelse, til mindst 40 % (mod 31 %).

Alle fem overordnede mål skal omsættes til nationale mål af medlemsstaterne under
hensyntagen til deres relative udgangssituationer og til nationale forhold.
De ti integrerede retningslinjer indeholder seks overordnede retningslinjer for den økonomiske
politik (artikel 121 i TEUF) og fire retningslinjer for beskæftigelsen (artikel 148 i TEUF). De
retningslinjer for beskæftigelsen, som blev vedtaget af Rådet i oktober 2010, drejede sig om
at øge erhvervsfrekvensen for kvinder og mænd, mindske den strukturelle ledighed og fremme
jobkvaliteten, udvikle en kvalificeret arbejdsstyrke, der modsvarer arbejdsmarkedets behov, og
fremme livslang læring, forbedre uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemernes kvalitet og
præstation på alle niveauer og øge den andel af befolkningen, der har afsluttet en videregående
eller tilsvarende uddannelse, samt fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom.
I oktober 2015 vedtog Rådet et sæt reviderede retningslinjer med et stærkt fokus på
arbejdsmarkedet, ved at:
— sætte skub i efterspørgslen på arbejdskraft (jobskabelse, beskatning af arbejde, fastsættelse

af lønninger)

— styrkelse af udbuddet af arbejdskraft, færdigheder og kompetencer (relevante færdigheder
og kompetencer, nødvendige investeringer, håndtering af strukturelle svagheder i
uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer samt fjernelse af hindringerne for
beskæftigelse, navnlig for dårligt stillede grupper)

— forbedre arbejdsmarkedernes funktion (»flexicurityprincipper« for at mindske
opdeling af arbejdsmarkedet, involvering af arbejdsmarkedets parter, forbedrede
aktive arbejdsmarkedspolitikker, bedre offentlige arbejdsformidlinger, arbejdskraftens
bevægelighed)

— sikre retfærdighed, bekæmpe fattigdom og fremme ligestilling (modernisering af
socialsikringssystemer, sundhedspleje- og langtidsplejesystemer, principper om »aktiv
inklusion«, målrettet socialpolitik for at forebygge tidligt skolefrafald og social
udstødelse).

6. Støtte til finansieringsinstrumenter og politiske retningslinjer
EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) 2014-2020, som er vedtaget af
Parlamentet og Rådet, kombinerer tre eksisterende programmer:
— Progress (program for beskæftigelse og social solidaritet), som har til formål at

tilvejebringe analytisk viden og støtter informationsdeling og gensidig læring

— Eures (Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste), som er et jobmobilitetsnetværk, der
tilbyder information, vejledning og rekruttering/arbejdsformidling i hele EU

— Mikrofinansiering og socialt iværksætteri, som omfatter adgang til mikrofinansiering
for enkeltpersoner og mikrovirksomheder og kapacitetsopbygning for udbydere af
mikrokredit, og som fremmer sociale virksomheder, dvs. virksomheder, hvis primære
formål er socialt.

Den Europæiske Socialfond (ESF) kan støtte en bred vifte af initiativer i medlemsstaterne,
men Det Europæiske Råd besluttede i februar 2013 at oprette et ungdomsbeskæftigelsesinitiativ
med et budget på op til 6,4 mia. EUR (3,2 mia. fra ESF og 3,2 mia. fra en særlig budgetpost)
for perioden 2014-2020 (5.10.2). Den er rettet mod unge i alderen 15-24 år, som hverken er

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.10.2.pdf
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beskæftigede, under uddannelse eller under oplæring (NEET'er) i regioner, der er særligt hårdt
ramt af arbejdsløshed.
Finansieringsinstrumenter bidrager til at støtte politiske initiativer på beskæftigelsesområdet.
Kommissionen foreslog i december 2012 ungdomsbeskæftigelsespakken, en række tiltag,
der specifikt skal hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og social
udstødelse i en tid med høj og vedvarende ungdomsarbejdsløshed:
— en henstilling fra Rådet om oprettelsen af en europæisk ungdomsgaranti (april 2013), hvis

mål er at sikre, at alle unge under 25 år modtager et kvalitetstilbud om beskæftigelse,
videreuddannelse, en lærlingeuddannelse eller et praktikophold, inden for fire måneder
efter at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem

— den europæiske alliance for lærlingeuddannelser (lanceret i juli 2013) og suppleret af en
europæisk ungdomspagt, lanceret i 2015 sammen med ledende europæiske virksomheder
med henblik på oprettelse af lærepladser

— en henstilling fra Rådet om en kvalitetsramme for praktikophold (marts 2014).

I december 2016 udsendte Kommissionen en meddelelse om investering i Europas unge, som
sammenkoblede tidligere tiltag og bl.a. oprettede et nyt europæisk solidaritetskorps, som har
fokus på at yde bistand ved naturkatastrofer eller i forbindelse med lokale sociale problemer.
Nogle måneder senere, i maj 2017, foreslog Kommissionen et særligt retsgrundlag og et budget
på omkring 340 mio. EUR til dette initiativ.
Der blev iværksat yderligere politiske initiativer rettet mod andre grupper, der var berørt af
krisen. I februar 2016 vedtog Rådet Kommissionens forslag til Rådets henstilling om integrering
af langtidsledige i arbejdsmarkedet. Det har fokus på tilmelding til en arbejdsformidling, en
grundig individuel vurdering og en jobintegreringsaftale. Ligesom ved ungdomsgarantien vil
der blive oprettet et overvågningssystem.
Den nye dagsorden for færdigheder i Europa, som Kommissionen fremlagde i juni 2016,
har til formål at udstyre borgerne med færdigheder, der er relevante for arbejdsmarkedet.
Tiltag inden for rammerne af denne dagsorden omfatter indtil videre Rådets henstilling af
19. september 2016 om opkvalificeringsforløb for voksne, revisionen af den europæiske
referenceramme for kvalifikationer, som blev vedtaget af Rådet i maj 2017, Kommissionens
forslag til Parlamentets og Rådets beslutning om revisionen af Europassrammen (oktober 2016)
samt en EU-kompetenceprofil for tredjelandsstatsborgere (juni 2017).

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentets rolle på dette område har udviklet sig gradvist. Siden Amsterdamtraktatens
ikrafttræden skal Parlamentet høres om retningslinjerne for beskæftigelse, før de vedtages af
Rådet. Endvidere har den åbne koordinationsmetode styrket ikke blot Europa-Parlamentets, men
også de nationale parlamenters rolle, idet de skal inddrages i fastsættelsen og gennemførelsen
af nationale målsætninger.
Beslutninger og andre bidrag afspejler, at Europa-Parlamentet anser beskæftigelse og social
inklusion for at være et af EU's vigtigste indsatsområder, og at det er af den opfattelse, at EU
og medlemsstaterne må koordinere deres indsats.
På regeringskonferencen i 1996 opfordrede Parlamentet til, at et særligt kapitel om beskæftigelse
blev indføjet i Amsterdamtraktaten.
Parlamentet har givet kraftig opbakning til Europa 2020-strategien. En række af
initiativerne med sigte på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed går tilbage til konkrete,
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praktiske foranstaltninger, som Parlamentet har foreslået, nemlig EU's ungdomsgaranti og
minimumsstandarder for praktikophold. Siden 2010 har Parlamentet bakket kraftigt op om
oprettelsen af ungdomsgarantiordningen og overvåger dens gennemførelse. I sin beslutning af
17. juli 2014 efterlyste det en retslig ramme, som på EU-plan fastsætter minimumsstandarder
for gennemførelsen af ungdomsgarantien, herunder for kvaliteten af lærepladser, og som også
omfatter unge i alderen 25-30 år. For så vidt angår det europæiske solidaritetskorps opfordrede
Parlamentet i sin beslutning af den 6. april 2017 Kommissionen til at lade en klar beskrivelse
af de budgetmæssige bestemmelser indgå i sit kommende lovgivningsmæssige forslag for at
undgå negative indvirkninger på allerede eksisterende EU-programmer, som er rettet mod unge.
Parlamentet støttede endvidere i sin beslutning af 29. oktober 2015 tilgangen i henstillingen
om langtidsledighed. Europa-Parlamentets intensive arbejde med udvikling af færdigheder har
haft en indvirkning på den nye dagsorden for færdigheder for Europa, som Kommissionen
offentliggjorde i juni 2016. Dette arbejder omfatter: Parlamentets beslutning af 10. september
2015 om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede: at matche
færdigheder og kvalifikationer med efterspørgsel og jobmuligheder som en måde at komme ud
af krisen på og dets beslutning af 19. januar 2016 om politikker for kompetenceudvikling til
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed.
Susanne Kraatz
06/2017
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