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UNGDOM

Ungdom er et nationalt politikområde. Harmonisering af medlemsstaternes lovgivning er
derfor udelukket. På europæisk plan træffes der beslutning om ungdomspolitikken efter
den almindelige lovgivningsprocedure. Ungdomsdelen af programmet Erasmus+ fremmer
udvekslingen af unge inden for EU og med tredjelande.

RETSGRUNDLAG

Artikel 165 og 166 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er
retsgrundlaget for EU's indsats på ungdomsområdet. Inddragelsen af »ungdom« som et begreb
i EU's politik går tilbage til Maastrichttraktaten, som trådte i kraft i 1993. Foranstaltninger
henhørende under anvendelsesområdet for artikel 165 og 166 er underlagt den almindelige
lovgivningsprocedure. Enhver harmonisering af ungdomspolitik i medlemsstaternes lovgivning
er udtrykkeligt udelukket. Rådet kan vedtage henstillinger på baggrund af Kommissionens
forslag.
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der har samme juridiske værdi
som traktaterne (artikel 6 i TEU), indeholder en artikel om børns rettigheder (artikel 24) og en
artikel om forbud mod børnearbejde og beskyttelse af unge på arbejdspladsen (artikel 32).

MÅL

Artikel 165 i TEUF indeholder bestemmelser om Unionens indsats for at tilskynde til
udvikling af udvekslingen af unge og ungdomsledere, dvs. ungdomsarbejdere, og — med
ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten — for at fremme de unges deltagelse i det demokratiske
liv i Europa. Artikel 166 gør det muligt for EU at gennemføre en erhvervsuddannelsespolitik,
der støtter og supplerer medlemsstaternes foranstaltninger. Den giver Unionen til opgave at
lette adgangen til erhvervsuddannelse og begunstige mobiliteten for erhvervslærere og personer
under uddannelse, navnlig unge.
Ud over disse artikler har børn og unge også gavn af EU's målsætninger på andre områder, f.eks.
inden for uddannelse og erhvervsuddannelse og sundhed, eller i relation til de rettigheder og
den beskyttelse, der tilkommer børn og unge.

RESULTATER

A. Strategisk ramme
1. EU's ungdomsstrategi 2010-2018
På basis af Kommissionens meddelelse fra april 2009 vedtog Rådet i november 2009 en
resolution om rammerne for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018). De to
overordnede mål er at skabe flere og lige muligheder for alle unge med hensyn til uddannelse og
på arbejdsmarkedet og fremme aktivt medborgerskab, social inddragelse og solidaritet for alle
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unge. Der skal tages initiativer på følgende otte aktionsområder: uddannelse, beskæftigelse og
iværksætterkultur, sundhed og trivsel, deltagelse i samfundet, frivilligt arbejde, social inklusion,
unge og verden samt kreativitet og kultur.
Politiske foranstaltninger omfatter både specifikke initiativer på ungdomsområdet (f.eks.
frivilligt arbejde og mobilitet) og integreringsinitiativer, hvilket betyder, at der tages hensyn
til ungdomsspørgsmål under udarbejdelse af politikker på områder, der har indvirkning på de
unges liv.
Arbejdet foregår i arbejdscyklusser på tre år, og der vælges for hvert år prioriteter for
indsatsområderne. For den nuværende (og sidste) cyklus fra 2016 til 2018 har Rådet identificeret
seks centrale mål: 1) øget social inklusion af alle unge, 2) større deltagelse af alle unge i det
demokratiske liv og samfundslivet i Europa, 3) nemmere overgang fra ungdomsliv til voksenliv,
navnlig i forbindelse med integrationen på arbejdsmarkedet, 4) støtte til unges sundhed og
velbefindende, herunder mental sundhed, 5) støtte til at tackle udfordringer og muligheder i den
digitale tidsalder for ungdomspolitik, ungdomsarbejde og unge, og 6) støtte til at reagere på
muligheder og udfordringer i forbindelse med det stigende antal unge migranter og flygtninge
i EU.
Kommissionen udarbejder en EU-ungdomsrapport ved afslutningen af hver arbejdscyklus,
hvori fremskridtene mod strategiens mål kortlægges. Medlemsstaterne samarbejder ved hjælp
af ekspertgrupper på højt niveau og andre netværk. Den strukturerede dialog med unge og
ungdomsorganisationer giver unge indflydelse, når ungdomspolitikken udformes. Endelig bør
de midler, der tilvejebringes fra relevante EU-programmer, såsom Erasmus+, Et Kreativt Europa
og Den Europæiske Socialfond, mobiliseres for at nå målene for det europæiske samarbejde på
ungdomsområdet.
2. Europa 2020-strategien
Europa 2020-strategien, der blev lanceret i 2010, fokuserer på unge og omhandler forskellige
målsætninger for unge såsom at mindske problemet med elever, der forlader skolen for
tidligt, øge antallet af unge kandidater og udarbejde en omfattende pakke af politikinitiativer
for uddannelse og beskæftigelse. Dette omfatter »Your first EURES job«, der er en
beskæftigelsesordning, der skal hjælpe med jobformidling overalt i Europa.
B. De relevante EU-udgiftsprogrammer
1. Erasmus+
Erasmus+ omfatter et særligt ungdomskapitel, hvortil der afsættes 10 % af programmets
årlige budget på 2,1 mia. EUR. De specifikke mål er at: 1) forbedre niveauet for
nøglekompetencer og -kvalifikationer hos unge, herunder unge med færre muligheder, og
fremme unges demokratiske deltagelse i Europa og på arbejdsmarkedet, aktivt borgerskab,
interkulturel dialog, social inddragelse og solidaritet, 2) fremme kvalitetsforbedringer inden for
ungdomsarbejdet, 3) supplere politiske reformer på lokalt, regionalt og nationalt plan og fremme
en evidensbaseret ungdomspolitik, 4) fremme ungdomsaktiviteternes internationale dimension
og styrke ungdomslederes og ungdomsorganisationers rolle som støttestruktur for unge. Der
er oprettet tre nøgleaktioner til støtte af disse initiativer: 1) den enkeltes læringsmobilitet,
2) samarbejde om innovation og udveksling af god praksis, 3) støtte til politisk reform.
Erasmus+ støtter direkte Den Europæiske Voluntørtjeneste under nøgleaktion 1 i kapitlet om
ungdom. Den Europæiske Voluntørtjeneste er udformet til at hjælpe unge med at tilbringe
tid udenlands via deltagelse i frivillige projekter. Denne ordning for ikke-formel læring er
certificeret og anerkendt i hele Europa via Ungdomspasset.

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
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En afledt ordning for programmet Erasmus+, Erasmus for Unge Iværksættere, giver håbefulde
iværksættere mulighed for at lære fra erfarne kolleger, der driver små virksomheder i lande, som
deltager i ordningen.
C. Andre EU-initiativer
1. Ungdomsgarantien
I april 2013 vedtog Rådet en henstilling om oprettelse af en ungdomsgaranti, som skal sikre, at
unge får et kvalitetstilbud om beskæftigelse, videreuddannelse eller erhvervsuddannelse senest
fire måneder efter, at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem.
Dette kvalitetstilbud skal være om et job, en læreplads, en praktikplads eller efteruddannelse
og være tilpasset den enkelte person og dennes særlige situation. Selv om medlemsstaterne
stadig mangler at gennemføre og finansiere denne politik, er EU's samfinansiering allerede
tilgængelig for regioner med ungdomsarbejdsløshed på over 25 % via en særskilt budgetpost,
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den Europæiske Socialfond. For nærmere oplysninger, se
faktablad 5.10.2 om Den Europæiske Socialfond, afsnit B.2.
2. Det europæiske solidaritetskorps
Det europæiske solidaritetskorps er et initiativ, der blev lanceret af Kommissionen i december
2016. Det giver unge mellem 18 og 30 år mulighed for at blive frivillige eller arbejde på projekter
i deres hjemland eller i udlandet. Det europæiske solidaritetskorps frivillige aktiviteter giver
unge mulighed for at udføre frivilligt arbejde i mellem to og tolv måneder i et andet land. Den
lønnede del vil give unge mulighed for et job eller et praktikophold inden for en række sektorer,
der beskæftiger sig med solidaritetsaktiviteter. Den lønnede del vil blive etableret gradvist i
partnerskab med offentlige organer, NGO'er og kommercielle organisationer, som er aktive på
disse områder. Det forventes, at organisationerne vil begynde med at finde deltagere fra sidst på
foråret 2017, og at deltagerne kan begynde på projekterne fra juni 2017.
3. Børnebeskyttelsespolitikker
I henhold til De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder er et barn enhver person
under 18 år. Lissabontraktaten indførte en målsætning for EU om at fremme børns rettigheder,
og chartret om grundlæggende rettigheder garanterer, at EU's institutioner og medlemsstaterne
beskytter børns rettigheder.
Den 15. februar 2011 vedtog Kommissionen en meddelelse med titlen »En EU-dagsorden
for børns rettigheder« (KOM(2011)0060). Formålet med meddelelsen er at bekræfte, hvor
fast besluttet alle EU-institutionerne og alle medlemsstaterne er på at fremme, beskytte og
sikre børns rettigheder i alle relevante EU-politikker, så der skabes konkrete resultater. Børns
rettigheder og forebyggelse af vold mod børn, unge, kvinder og andre risikogrupper beskyttes
og fremmes også i programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (2014-2020).
Kommissionen har udarbejdet en oversigt over EU-retten og de politiske dokumenter om barnets
rettigheder.
I 2016 vedtog Parlamentet og Rådet et direktiv om retssikkerhedsgarantier for børn, der er
mistænkt eller tiltalt i straffesager[1], for at sikre, at børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager
er i stand til at forstå og følge disse sager og udøve deres ret til en retfærdig rettergang og for at
forhindre børn i at begå nye lovovertrædelser og fremme deres sociale integration.

[1]EUT L 132 af 21.5 2016, s. 1.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0060
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
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4. Ungdom og medier
Onlineteknologier giver børn og unge enestående muligheder ved at give dem adgang til viden
og mulighed for at få gavn af digital læring og for at deltage i den offentlige debat. Imidlertid
kan børn også være særligt sårbare over for moderne teknologi. Derfor forbyder direktivet
om audiovisuelle medietjenester lineære TV-tjenester at medtage enhver form for indhold,
som kan være meget skadeligt for mindreårige. For ikke-lineære, on-demand audiovisuelle
medietjenester må det pågældende indhold kun stilles til rådighed på en sådan måde, at
mindreårige normalt ikke vil komme i kontakt hermed. Indhold, som kan være skadeligt for
mindreårige, skal enten udsendes på et tidspunkt, hvor mindreårige ikke vil se det, eller være
blokeret ved hjælp af teknologiske midler, således at de ikke kan få adgang til det. Den 25. maj
2016 vedtog Kommissionen et nyt lovgivningsmæssigt forslag til direktiv om audiovisuelle
medietjenester, og det er sandsynligt, at forhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og Rådet
afsluttes i løbet af 2017. I 2015 vedtog Parlamentet en beslutning om bekæmpelse af seksuelt
misbrug af børn på internettet (P8_TA(2015)0070)[2].
5. Den Europæiske Ungdomsportal
Den Europæiske Ungdomsportal er en webside, der henvender sig til alle unge i Europa, for at
hjælpe dem med at finde rundt i alle de muligheder, som EU tilbyder på mange interesseområder,
såsom voluntørtjeneste, arbejde, læring, kultur og kreativitet og meget andet.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet har altid støttet et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne på ungdomsområdet.
Det har fulgt og deltaget aktivt i udformningen af ungdomspolitikken, f.eks. i sine
beslutninger om »En EU-strategi for unge — investering og mobilisering« (P7_TA(2010)0166),
om gennemførelse af EU-strategien for unge 2010-2012 (P7_TA(2013)0364), om
vurdering af EU-strategien for unge 2013-2015 (P8_TA(2016)0426) og om en
ungdomsgaranti (P7_TA(2013)0016). Mange andre beslutninger om unges beskæftigelse
(f.eks. P8_TA(2014)0010), iværksætterkultur (P8_TA(2015)0292) og bekæmpelse af
ungdomsarbejdsløshed (P8_TA(2016)0008) er blevet vedtaget i de seneste år. Parlamentet sikrer
også barnets tarv på baggrund af de andragender, det modtager (B8-0487/2016), og det har
vedtaget en beslutning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på børnefattigdom
(P8_TA(2015)0401). Parlamentet har ligeledes fokuseret på børns rettigheder uden for EU's
grænser, idet det har støttet beslutninger om børns situation overalt i verden, såsom uddannelse
for børn i nødssituationer og under langvarige kriser (T8-0418/2015) eller om underernæring
og fejlernæring af børn i udviklingslande (P8_TA(2014)0072).
I forhandlingerne om Erasmus+-programmet i 2012-2013 slog Parlamentet kraftigt til lyd for
et særskilt kapitel om ungdom og en særlig budgetpost for nøgleaktionerne. Det understregede
også, at mulighederne for ugunstigt stillede unges deltagelse bør styrkes. Udvalget om Kultur
og Uddannelse udarbejdede i 2016 en betænkning om gennemførelsen af programmet, som der
forventes at blive stemt om på plenarforsamlingen i 2017, idet der tages hensyn til, hvordan
programmets kapitel om ungdom fungerer.
For at tilskynde unge til at forfølge deres egne europæiske projekter indførte Parlamentet
sammen med Stiftelsen af Den Internationale Karlspris i Aachen i 2008 Den Europæiske
Karlspris for Unge, som hvert år gives til projekter, der fremmer den europæiske og
internationale forståelse

[2]For nærmere oplysninger, se faktablad →5.13.2 om audiovisuel politik og mediepolitik.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0070
https://europa.eu/youth/EU_da
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2010)0166
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0364
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0426
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2014)0010
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0292
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0008
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=B8-0487/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0401
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0418
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2014)0072
http://www.charlemagneyouthprize.eu/da/
http://www.charlemagneyouthprize.eu/da/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/da/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.2.html
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