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et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0222/2015 

Europa-Parlamentets beslutning om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-

arbejdsmarked for det 21. århundrede: at fremme politikker for kompetenceudvikling 

og skabe rettighedsbaserede job af høj kvalitet som en måde at komme ud af krisen på 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 29. april 2015 om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår 

en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle 

programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
1
, 

– der henviser til sin beslutning af 17. juli 2014 om ungdomsbeskæftigelse
2
, 

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om overholdelse af den grundlæggende 

rettighed til fri bevægelighed i EU, 

– der henviser til en af prioriteterne i Det Europæiske Råds konklusioner af 26.-27. juni 

2014 om at hjælpe med at udvikle færdigheder og frigøre talent og livsændringer for 

alle ved at fremme de rigtige færdigheder for den moderne økonomi og livslang læring, 

– der henviser til Kommissionens forslag af 17. januar 2014 til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til 

mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne,  

– der henviser til Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikke-formel 

og uformel læring (2012/C 398/01), 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0110. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0010. 
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– der henviser til sin henstilling og Rådets henstilling af 18. december 2006 om 

nøglekompetencer for livslang læring, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 

udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0000/2015), 

A. der henviser til, at det er meget forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat, hvilke 

erhverv og hvor mange ledige stillinger der ikke kan blive besat på grund af mangel på 

kvalificerede arbejdstagere; 

B. der henviser til, at det høje antal langtidsledige er meget bekymrende, og at der er ca. 

12,4 millioner mennesker, der har været arbejdsløse i mere end ét år, og at der blandt 

disse er mere end 6 millioner, der har været arbejdsløse i mere end to år; der henviser 

til, at langtidsarbejdsløshed truer fremtiden for den enkelte og ligeledes vores sociale 

markedsøkonomis bæredygtighed og er blevet et strukturelt problem; 

C. der henviser til, at økonomiske stramninger og arbejdsmarkedsreformer har en negativ 

indvirkning på jobskabelsen og jobkvaliteten; der henviser til, at et europæisk 

arbejdsmarked, som giver arbejdstagere og ansatte grundlæggende sikkerhed, bidrager 

til at opfylde målene om beskæftigelse, fattigdom og social udstødelse i Europa 2020-

strategien; 

D. der henviser til, at en ud af tre europæiske arbejdstagere i 2012 var enten over- eller 

underkvalificeret til sit arbejde
1
; og der henviser til, at unge arbejdstagere typisk har 

større sandsynlighed for at være formelt overkvalificerede, og at de også har større 

sandsynlighed end ældre arbejdstagere for at have et arbejde, der ikke til fulde 

modsvarer deres kvalifikationer; 

E. der henviser til, at krisen har påvirket unge i uforholdsmæssig grad, og at unge nu udgør 

den gruppe, der er i størst risiko for at blive ramt af fattigdom; 

Den økonomiske krise og dens eftervirkninger 

1. beklager, at borgerne i kølvandet på den økonomiske krise i alvorlig grad er påvirket af 

øget fattigdom og arbejdsløshed samt stigende ulighed; bemærker, at en række 

medlemsstater kæmper med høje arbejdsløshedstal (EU28: 9,9 %); er også bekymret 

over, at ungdomsarbejdsløsheden generelt ligger meget højere (EU28: 21,4 %) end for 

resten af befolkningen; 

2. understreger, at den europæiske arbejdsstyrke står over for betydelige vanskeligheder i 

efterdønningerne efter den finansielle krise fra 2008, økonomiske stramninger og den 

deraf følgende økonomiske afmatning; bemærker, at disse forkerte politiske valg har 

ført til nedskæringer i de offentlige udgifter til uddannelse og sociale tjenesteydelser, og 

at de foranstaltninger, der har mindsket jobbeskyttelsen, har været omfattende; 

                                                 
1 Europa-Kommissionen (2013): Employment and Social Developments in Europe. 
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3. understreger, at de kriseforanstaltninger, som skal reducere de offentlige udgifter i de 

kriseramte lande allerede har haft en direkte negativ indvirkning, navnlig på unge, som 

følge af nedskæringer inden for uddannelse, jobskabelse, støttetjenester og 

velfærdstjenester; beklager, at der er udviklet politikker, der påvirker de unge, uden at 

de berørte personer og deres repræsentanter er blevet inddraget; 

4. er af den opfattelse, at det er nødvendigt med ambitiøse økonomiske og sociale 

politikker og intelligente og bæredygtige arbejdsmarkedsreformer, stærke offentlige 

tjenester og målrettede investeringer samt øget adgang til langsigtet og bæredygtig 

finansiering for at arbejde hen imod et mere retfærdigt, mere bæredygtigt og inklusivt 

samfund og skabe rettighedsbaserede job af høj kvalitet, der skal give arbejdstagere en 

indtægt, de kan leve af, samt forbedre den sociale inklusion; understreger endvidere 

behovet for bæredygtige, fattigdomssikrede og robuste sociale velfærdssystemer; 

Situationen på EU's arbejdsmarked 

5. bemærker, at der på den ene side er 24 millioner arbejdsløse i Europa, herunder 7,5 

millioner unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, og at der på den 

anden side er to millioner ubesatte stillinger; understreger, at håndteringen af 

udfordringen om kvalifikationsmismatch ikke alene vil løse det strukturelle problem 

med omfattende arbejdsløshed i Europa; 

6. er bekymret over, at arbejdsløshedstallene i EU fortsat er forholdsvis høje (EU28: 9,9 % 

i marts 2015) og kun er faldet betydeligt i nogle få medlemsstater, og henleder 

opmærksomheden på de betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, hvor den laveste 

arbejdsløshedsprocent findes i Tyskland og Østrig (ca. 5 %) og den højeste i 

Grækenland og Spanien (henholdsvis 26 % og 23 %
1
); understreger, at den voksende 

forskel i og mellem medlemsstaternes arbejdsmarkeder potentielt kan føre til, at 

solidariteten i Unionen undergraves; 

7. henleder opmærksomheden på, at den gennemsnitlige beskæftigelsesandel for kvinder i 

EU er over 10 procentpoint lavere end for mænd, og understreger, at opnåelse af målet 

for beskæftigelsesandelen på 75 % som beskrevet i Europa 2020-strategien afhænger af, 

at beskæftigelsesandelen for kvinder øges ved hjælp af politikker, som navnlig tilsigter 

forening af arbejdsopgaver og opgaver i hjemmet; 

8. bemærker, at ungdomsarbejdsløsheden varierer meget i medlemslandene i EU med en 

arbejdsløshed blandt unge i alderen 16-25 år på over 50 % i visse medlemsstater; 

påpeger, at den høje ungdomsarbejdsløshed ud over at berøre en hel generation bringer 

balancen mellem generationerne i fare; 

9. understreger, at unge ofte står over for stadig større problemer i forbindelse med 

overgangen fra uddannelse til beskæftigelse, og at de derfor sædvanligvis er mere 

sårbare over for udnyttende arbejdsforhold samt job af lav kvalitet og usikre job; 

understreger endvidere, at den nuværende retorik om beskæftigelsesegnethed ser ud til 

at få unge til at acceptere job for enhver pris eller under alle omstændigheder, uden at de 

kender deres rettigheder; 

                                                 
1 Europa-Kommissionen (2015): EU Employment and Social Situation, Quarterly Review, marts 2015. 
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10. fremhæver, at der fortsat er en forskel på 26 % i beskæftigelsesandelen for personer 

med handicap sammenlignet med den gennemsnitlige EU-beskæftigelsesandel, idet 

førstnævnte er under 50 %; 

11.  understreger, at en kvalificeret arbejdsstyrke, innovationskapacitet, evnen til at tage del 

i demokratiske processer som aktive borgere, øget købekraft og et stabilt 

samfundsøkonomisk og politisk miljø er uomgængelige for at få et godt 

investeringsklima; 

12. bemærker, at langtidsarbejdsløsheden befinder sig på et højt niveau, og advarer om, at 

der er et presserende behov for at bekæmpe den omgående på grund af den 

vedholdenhed, som er knyttet til den;  

13. bemærker, at adskillige vigtige udfordringer påvirker Europas arbejdsmarked, herunder 

ændringer i mønstrene for efterspørgsel efter en lang række arbejdstagerkvalifikationer, 

globalisering, hurtig teknologisk forandring og udvikling og et aldrende samfund, som 

alle nødvendiggør en tilpasning af både arbejdsmarkedspolitikker og de underliggende 

sociale sikringssystemer; opfordrer EU og medlemsstaterne til at drøfte den indvirkning, 

som omsorgsforpligtelser har for arbejdsstyrken, både med hensyn til plejepersonalets 

arbejdsforhold, udvikling af deres kvalifikationer og deres muligheder for livslang 

læring, og behovet for at tilpasse arbejdspladsen og arbejdsforholdene til arbejdstagere 

med omsorgsforpligtelser; 

14. påpeger, at høj arbejdsløshed i visse medlemsstater og regioner har en ødelæggende 

virkning på den sociale og regionale samhørighed;  

15. bemærker med bekymring det vedvarende ufrivillige deltidsarbejde og midlertidige 

arbejde, proformaselvstændighed og usikre ansættelsesforhold i hele Unionen; påpeger, 

at 50 % af de arbejdspladser, der blev skabt i 2014, var midlertidige job; bemærker, at 

flertallet af unge i visse medlemsstater har midlertidige job; understreger, at både 

adgang til arbejdsmarkedet og adgang til fast beskæftigelse af høj kvalitet er blevet en 

større udfordring for unge og skaber en endnu større kløft mellem unge og ældre; 

16. noterer sig, at der ifølge Kommissionen fortsat findes fattigdom blandt personer i 

arbejde, og at et job for 50 % af alle arbejdsløse ikke er nok til at bringe dem ud af 

fattigdom; fordømmer medlemsstaternes udbredte brug af undtagelsesbestemmelser i 

forbindelse med fastsættelsen af de maksimale arbejdstimer og den stigende 

arbejdsintensitet, som mange arbejdstagere oplever;  

17. henleder opmærksomheden på udnyttelse af arbejdskraften som en af de faktorer, der 

forringer jobkvaliteten i EU; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke 

rettigheder på arbejdspladsen, dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og 

institutionerne for kollektive overenskomstforhandlinger og til at forbedre 

minimumsbetingelserne for beskæftigelse og lønstandarderne; 

Fremme af et inklusivt arbejdsmarked i EU 

18. er af den opfattelse, at det for at få et inklusivt arbejdsmarked i EU er nødvendigt med 

ambitiøse reformer, der øger inklusion, sikkerhed, frivillig mobilitet og 
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arbejdsmarkedsdeltagelse i job af høj kvalitet; tilskynder medlemsstaterne til at opbygge 

et sikkerhedsnet til at håndtere virkningerne af teknologisk udvikling for arbejdstagerne 

og sikre, at de har en passende indkomst og uddannelse under hele deres arbejdsliv og 

ligeledes i de mellemliggende perioder; 

19. understreger vigtigheden af personlig og faglig udvikling samt muligheder for 

efteruddannelse og videregående faglig uddannelse; minder i den forbindelse om 

nødvendigheden af investeringer for at sætte personer i stand til, på alle tidspunkter i 

deres liv, at deltage i stimulerende læringsoplevelser og for at fremme livslang læring 

med henblik på at øge social inklusion, aktivt medborgerskab og selvstændighed; 

understreger, at sådanne foranstaltninger bør kombineres med reformer af 

pensionssystemerne og de sociale velfærdssystemer, som støtter personer i og uden 

arbejde og tilskynder til videreuddannelse og samtidig fortsat støtter de mest sårbare; 

20. minder om, at arbejdstagernes fair, rettighedsbaserede og frivillige mobilitet er af stor 

betydning for et inklusivt arbejdsmarked baseret på princippet om lige løn for lige 

arbejde, og understreger, at det er nødvendigt at mindske de administrative og sproglige 

barrierer; opfordrer til at øge bevidstheden blandt borgere om den EU-dækkende 

jobportal Eures og til at forbedre den yderligere samt til at styrke samarbejdet blandt de 

offentlige arbejdsformidlinger; understreger behovet for større anerkendelse på tværs af 

landene af formelle, ikkeformelle eller uformelle kvalifikationer opnået i 

oprindelseslandet eller i et andet land; 

21. gentager, at man er nødt til at udnytte kvindernes store økonomiske potentiale i Europa, 

og at det er nødvendigt at skabe passende forhold for kvinder, således at de kan gøre 

fremskridt i deres karrierer og gå efter højere stillinger i virksomheder eller starte deres 

egen virksomhed; understreger nødvendigheden af at mindske kløften mellem kvinders 

uddannelsesniveau og deres deltagelse og position på arbejdsmarkedet; minder om 

betydningen af lighed mellem kønnene, herunder eliminering af kønsbestemte 

lønforskelle og forøgelse af kvindernes beskæftigelsesfrekvens, såvel som af styrkelse 

af politikker til skabelse af balance mellem arbejdsliv og fritidsliv som led i at opfylde 

målene om beskæftigelse, fattigdom og social udstødelse i Europa 2020-strategien; 

22. glæder sig over de positive resultater opnået af det nye pilotprojekt for jobmobilitet Dit 

første Eures-job, som på effektiv vis kan nå ud til unge og udvikle skræddersyede 

tjenester for såvel jobsøgende som arbejdsgivere; fremhæver de positive afsmittende 

virkninger mellem Dit første Eures-job og Eures; 

23. mener, at en sammenhængende og omfattende strategi for mere effektive og gensidigt 

fordelagtige former for tilrettelæggelse af arbejdet ved at gøre fuld brug af 

arbejdstagernes videnspotentiale og ved at forbedre kvaliteten af deres job vil bidrage til 

et mere modstandsdygtigt arbejdsmarked; påpeger, at der kan udvikles mere 

inddragende og udviklende former for tilrettelæggelse af arbejdet med henblik på at 

styrke de ansattes deltagelse i innovationsarbejdet og for at støtte arbejdstagernes 

involvering og udvikling af deres kvalifikationer og følgelig virksomhedernes resultater; 

Foregribelse af fremtidige behov for kvalifikationer 

24. understreger, at der i lyset af de forventede hastige forandringer på arbejdsmarkedet er 
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behov for investeringer i uddannelse af ungdommen i dag; understreger, at 

kvalifikationspolitikker ikke kun bør have til formål at opfylde behovene på 

arbejdsmarkedet, men også at give den enkelte de nødvendige tværgående kompetencer 

til at udvikle sig som en aktiv og ansvarlig borger; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at respektere, at uddannelse og videreuddannelse ikke blot er et 

arbejdsmarkedsinstrument eller et middel til at uddanne fremtidige arbejdstagere, men 

først og fremmest udgør en grundlæggende rettighed og er en reel værdi i sig selv; 

25. mener, at arbejdsmarkedets aktører, herunder arbejdsmarkedets parter, for at foregribe 

fremtidige behov for kvalifikationer kan inddrages, hvor det er relevant, i 

gennemførelsen af erhvervsfaglige kvalificeringsprogrammer; 

Betydningen af kontinuerlig uddannelse og uddannelse for alle  

26. minder om, at retten til uddannelse er en grundlæggende rettighed, og understreger, at 

det er nødvendigt at tilstræbe en individuel tilgang til karriereudvikling og livslang 

uddannelse gennem hele en persons karriereforløb; mener, at vejledning og rådgivning, 

som tager hånd om individuelle behov og fokuserer på evaluering og udvidelse af 

individuelle kvalifikationer, skal være et centralt element i uddannelses- og 

kvalifikationspolitikker fra et tidligt tidspunkt i enhver persons uddannelse; 

27. mener, at uddannelses- og omskolingsprogrammer skal udformes og gennemføres i tæt 

samarbejde med først og fremmest de berørte personer, men også arbejdsmarkedets 

parter og organisationer, der repræsenterer studerende og arbejdsløse, med henblik på 

bedre at afstemme arbejdstagernes nye færdigheder med arbejdsmarkedets krav; 

28. fremhæver og understreger behovet for, at Kommissionen styrker overvågningen af de 

nationale planer for gennemførelse af ungdomsgarantien og gennemførelsen af dem i 

praksis; opfordrer Kommissionen til at udarbejde klare og utvetydige landespecifikke 

henstillinger til medlemsstaterne med hensyn til gennemførelsen af ungdomsgarantien 

og kvaliteten af beskæftigelse; 

29. fremhæver og deler Revisionsrettens bekymringer, som de er kommet til udtryk i dens 

rapport "Ung og arbejdsløs i Europa: Hindringer forude for EU's ungdomsgaranti", 

nemlig om tilstrækkeligheden af den samlede finansiering af ordningen, definitionen af 

et "kvalitetstilbud" og den måde, hvorpå Kommissionen overvåger og rapporterer om 

resultaterne; 

30. minder om, at det er af yderste vigtighed at give jobsøgende, studerende og 

arbejdstagere personlig og skræddersyet vejledning i og rådgivning om, hvordan de skal 

søge job, eller hvilken videre- og efteruddannelse de skal tage, og at sikre, at deres 

kvalifikationer og kompetencer anerkendes, respekteres og valideres, ved at deres 

kompetencepas afspejler kvalifikationer og kompetencer opnået gennem formel, 

ikkeformel og uformel læring; 

31. understreger, at retten til uddannelse er særlig vigtig for de langtidsledige; påpeger, at 

de langtidsledige har størst gavn af en rettighedsbaseret tilgang, der er målrettet deres 

specifikke behov, og ikke har gavn af standardforanstaltninger; understreger, at de 

langtidsledige har behov for at kende til deres ret til uddannelse, at foranstaltninger 
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målrettet dem skal tage højde for individuelle valg og behov og udnyttelsesmuligheder, 

og at uddannelse skal være prisoverkommelig og anstændig og være rettet mod deres 

faktiske behov; minder om, at de langtidsledige vil kunne benytte forbedring af deres 

kvalifikationer som en mulighed for at forbedre deres arbejds- og levevilkår, hvis disse 

betingelser opfyldes; 

32. understreger betydningen af ungdomsgarantien som et værktøj for unge, der skal lette 

overgangen fra skole til arbejde, og som skal hjælpe dem med at finde et job af høj 

kvalitet gennem en lærlingeuddannelse, praktikuddannelse eller videreuddannelse; 

opfordrer Kommissionen til at etablere et omfattende system for overvågning af 

ungdomsgarantiens gennemførelse, der fokuserer på kvaliteten af tilbuddene; 

33. understreger betydningen af at sikre lige muligheder og adgang til uddannelse og 

erhvervsuddannelse, navnlig for dårligt stillede grupper, og af at yde effektiv støtte i 

forhold til at bekæmpe social udelukkelse og fremme adgangen til arbejde; 

Styrkelse af overgangen fra uddannelse til beskæftigelse 

34. mener, at tosporede erhvervsuddannelser og lignende arbejdsbaserede læringssystemer 

har vist sig at være et godt instrument til arbejdsrelateret uddannelse i forbindelse med 

overgangen til arbejdsmarkedet; understreger behovet for at fremme disse systemer 

blandt arbejdsgivere som en investering i kvalificerede fremtidige arbejdstagere; 

understreger endvidere, at arbejdsbaseret læring bør have en uddannelsesmæssig tilgang 

og aldrig bør ses som en erstatning for billig arbejdskraft; 

35. bemærker, at de erhvervsuddannelsessystemer, som findes i dag, er et resultat af visse 

historiske og kulturelle kræfter og er blevet formet af fremherskende juridiske normer, 

traditioner, pædagogiske principper og institutionelle strukturer;  

36. understreger, at de enkelte nationale erhvervsuddannelsessystemer er værktøjer til at nå 

bestemte mål, som kan være forskellige fra land til land, og at de enkelte systemer 

derfor kun kan vurderes i forhold til, om de opnår disse mål; understreger, at det kun er 

muligt at eksportere et erhvervsuddannelsessystem fra ét land til et andet, hvis 

forholdene i de respektive lande er sammenlignelige eller kan tilpasses; 

37. fremhæver de yderst bekymrende data om den andel af unge, der hverken er i 

beskæftigelse eller under uddannelse, hvilket i størstedelen af medlemsstaterne er over 

10 %; understreger den direkte forbindelse mellem den høje ungdomsarbejdsløshed og 

skolefrafald; fremhæver, at uden hurtig og beslutsom indgriben på såvel europæisk som 

nationalt plan risikerer en hel generation af unge europæere at blive frataget et 

tilstrækkeligt uddannelsesniveau og derfor at blive udelukket fra arbejdsmarkedet med 

dramatiske følger for den sociale struktur, for den sociale og territoriale samhørighed og 

for den europæiske økonomiske models bæredygtighed som helhed; 

38. fremhæver betydningen af skræddersyet karrierevejledning ved hjælp af evaluering og 

karriererådgivning med fokus på individuelle kvalifikationer og behov ved 

velkvalificerede jobkonsulenter og fagfællekonsulenter; 

39. bemærker, at det for at få en vellykket overgang fra uddannelse til beskæftigelse er af 
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største betydning at udstyre unge med vigtige tværgående kompetencer, som vil sætte 

dem i stand til at træffe informerede beslutninger og udvikle en sans for initiativ og 

selvforståelse; understreger betydningen af sociale sikringssystemer, som sikrer en 

overgang af høj kvalitet, bl.a. overgangen fra uddannelse til arbejde, mellem job og 

mellem beskæftigelse og karrierepauser; 

40. fremhæver betydningen af tosporede uddannelsesprogrammer, der kombinerer teori og 

praktisk uddannelse; gentager i denne forbindelse betydningen af erhvervsuddannelser 

for en løbende udvikling af kvalifikationer og kompetencer; understreger, at 

studierådgivningstjenester skal anvendes aktivt som et redskab til at overvinde 

stereotype måder, hvorpå der vælges erhvervsmæssige veje, og skal sikre, at 

erhvervsuddannelser aldrig stemples som en uddannelse, som studerende skubbes ind i; 

understreger, at en erhvervsuddannelsesgrad bør give den studerende adgang til både 

akademiske og erhvervsfaglige videregående uddannelser og ikke må betragtes som 

mindre værd end en grad i akademisk uddannelse; understreger betydningen af at 

tilvejebringe betalte praktikophold af høj kvalitet, yde jobrådgivning og indarbejde 

praktiske færdigheder i undervisningsplanerne; 

41. understreger behovet for tilstrækkelig finansiering og optag fra medlemsstaternes og de 

enkelte arbejdsgiveres side af praktikant- og lærlingeordninger af høj kvalitet samt 

skolebaseret og praktisk læring; minder om, at disse programmer skal opfylde 

minimumsstandarder for kvalitet, social beskyttelse og løn, og at de bør være 

tilstrækkeligt finansieret og overvåget af de offentlige myndigheder; opfordrer 

medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger for at sikre, at sårbare grupper tilskyndes 

til at ansøge om og er tilstrækkeligt repræsenterede i disse programmer; 

42. mener, at dialog mellem arbejdsmarkedets parter om færdigheder skal styrkes, og både 

studerende og ungdomsorganisationer skal involveres for at finde de bedste metoder til 

løsning af problemet med kvalifikationsmismatch i alle dets aspekter;  

43. mener, at ungdomsgarantien kan blive første skridt i retning af en rettighedsbaseret 

tilgang til unges beskæftigelsesmæssige behov; minder om, at arbejdsgivere er 

forpligtede til at deltage i processen med at give unge tilgængelige 

erhvervsuddannelsesprogrammer og praktikophold af høj kvalitet; understreger, at det 

kvalitative aspekt af anstændigt arbejde for unge ikke må kompromitteres, og at de 

centrale arbejdsstandarder og andre standarder vedrørende kvaliteten af arbejde, som 

f.eks. arbejdstid, minimumsløn, social sikring og sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen, skal være centrale overvejelser i de bestræbelser, som gøres; 

Arbejdskraftmigration og fair mobilitet 

44. henleder opmærksomheden på de 7 millioner EU-borgere, der bor eller arbejder i et 

andet medlemsland end det land, de er statsborgere i, de 1,1 millioner grænsearbejdere 

og de 1,2 millioner udstationerede arbejdstagere i EU; understreger, at frivillig 

arbejdskraftmobilitet skal være omfattet af retten til fuld overførbarhed af sociale 

rettigheder i Unionen og gentager betydningen af Erasmus+, Den Europæiske 

Socialfond og Eures i denne sammenhæng;  

45. understreger behovet for en omfattende tilgang vedrørende arbejdskraftmigration og fair 
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mobilitet baseret på den fri bevægelighed for borgere og arbejdstagere og princippet om 

lige løn for lige arbejde; understreger i denne henseende behovet for, at 

medlemsstaterne på tilstrækkelig vis gennemfører og håndhæver 

håndhævelsesdirektivet (2014/67/EU), lukker eksisterende smuthuller i direktivet om 

udstationering af arbejdstagere (96/71/EF) og træffer foranstaltninger med henblik på at 

forebygge dermed forbundet svig; er bekymret over den mulige risiko for "hjerneflugt" 

for visse medlemsstater og regioner; 

46. minder om vigtigheden af at fremme grænsearbejdernes mobilitet ved i højere grad at 

informere om eksistensen af Eures' grænseoverskridende partnerskaber, der har til 

opgave at styrke grænsearbejdernes mobilitet og fjerne hindringerne for den ved at give 

dem information og rådgivning om jobmuligheder og leve- og arbejdsvilkår på begge 

sider af grænsen; bemærker i den forbindelse, at det grænseoverskridende Eures er et 

vigtigt redskab til bedre at kontrollere potentielle kilder til nye job og arbejde hen imod 

et mere integreret EU-arbejdsmarked;  

47. minder om, at migration af arbejdstagere fra tredjelande skal respektere deres opholds- 

og arbejdsmarkedsrettigheder, og understreger behovet for at fjerne unødvendige 

administrative hindringer i forbindelse med deres indrejse i EU; er bekymret over 

europæiske migrationspolitikkers negative indvirkning på tredjelande, bl.a. på social 

samhørighed og hjerneflugt; opfordrer EU og medlemsstaterne til at imødegå 

virkningerne fra hjerneflugten i tredjelande på et tidligt tidspunkt; 

48. minder om, at det er nødvendigt at sikre den fulde ret til at overføre sociale 

sikringsrettigheder i EU og øge opmærksomheden omkring arbejdsmarkedsrettigheder 

og sociale rettigheder for de pågældende arbejdstagere for at opfordre til og muliggøre 

arbejdskraftens mobilitet i EU; 

49. minder om, at tvungen mobilitet for unge som følge af krisen og den divergerende 

økonomiske situation i EU's medlemsstater i stigende grad er en realitet; opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at den grundlæggende ret til fri bevægelighed 

ikke forårsager skade; opfordrer derfor EU og medlemsstaterne til at sikre, at adgang til 

offentlige tjenester af høj kvalitet, til retten til at arbejde og til social sikring for unge 

mobile studerende og arbejdstagere hverken begrænses eller nægtes; 

Udveksling og validering af bedste praksis i EU 

50. fremhæver behovet for udveksling og validering af bedste praksis mellem 

medlemsstaterne, navnlig vedrørende faglige uddannelsessystemer og 

undervisningsplaner samt læringsresultaterne af ikkeformel og uformel læring og 

strategier for livslang læring, men anerkender samtidig hvert enkelt arbejdsmarkeds og 

uddannelsessystems særlige karakteristika;  

51. fremhæver den vigtige rolle, som ikkeformel og uformel læring, frivilligt arbejde og 

livslang læring spiller i forbindelse med at udvikle færdigheder og kvalifikationer; 

opfordrer medlemsstaterne til at forbedre adgangen til voksenuddannelser og 

voksenundervisning; opfordrer til, at arbejdsgivere og uddannelsesudbydere validerer 

og anerkender ikkeformel og uformel læring; 
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SMV'er og mikrovirksomheder 

52. mener, at der bør indføres særlige støtteforanstaltninger for unge iværksættere for at 

fremme deres adgang til oplysninger og finansiering, herunder kvikskranketjenester, der 

står til rådighed med oplysninger og støtte til unge i eksisterende 

iværksætterstøtteorganer; 

53. mener, at ikkeformel uddannelse, navnlig den, der udvikles i ungdomsorganisationer, 

fremmer kreativitet, initiativ og selvansvarlighed og kan øge unges chancer på 

arbejdsmarkedet; 

54. fremhæver vigtigheden af støtteforanstaltninger til nystartede virksomheder, SMV'er, 

mikrovirksomheder og aktører i den sociale og solidariske økonomi for at fremme 

etablering og drift af sådanne virksomheder og forbedre deres adgang til finansiering og 

faglig uddannelse af ansatte;  

Innovation og digitalisering: nye kvalifikationer og job 

55. fremhæver betydningen af innovation og digitalisering for et mere fair, mere 

bæredygtigt og mere inklusivt samfund og i den forbindelse af behovet for at videregive 

viden, kreativitet og færdigheder med henblik på at skabe innovative, kreative og 

digitale produkter og tjenester; understreger, at det er nødvendigt at slå bro over den 

digitale kløft og udvikle digitale færdigheder som en del af livslang læring samt at 

integrere nye medier og nye teknologier i undervisningsplanerne; understreger 

endvidere behovet for at udvikle innovative måder at lære på og for at udvide 

mulighederne for online- og fjernundervisning gennem åbne uddannelsesressourcer, der 

letter lige adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse for alle; 

56. gør opmærksom på det jobskabelsespotentiale, der ligger i at investere i uddannelse, 

innovation, forskning og udvikling og i at overgå til en socialt og miljømæssigt 

bæredygtig økonomi; 

Foranstaltninger i forbindelse med et inklusivt arbejdsmarked 

57. bemærker med bekymring de manglende og forsinkede ungdomsgarantiordninger i de 

fleste medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at foretage en detaljeret 

konsekvensanalyse af dette initiativ og de forskellige former for gennemførelse heraf 

samt vurdere mulighederne for øget finansiering inden for den nuværende flerårige 

finansielle ramme; 

58. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gå længere end Rådets henstilling om en 

kvalitetsramme for praktikophold fra marts 2014 og til at foreslå en ny kvalitetsramme 

for at forebygge diskrimination og udnyttelse af unge arbejdstagere; 

59. understreger behovet for særlige foranstaltninger og særlig støtte til arbejdsgivere, især 

SMV'er og mikrovirksomheder, for at øge beskæftigelsesmulighederne for grupper, der 

bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet, og for at tilbyde karriereudviklingsmuligheder; 

minder om betydningen af social ansvarlighed fra arbejdsgivernes side over for alle 

ansatte og over for samfundet; mener, at en sådan social ansvarlighed også bør kræves 
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af institutioner med ansvar for uddannelse;  

Politiske forslag og henstillinger 

60. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje innovative måder, hvorpå 

målrettede kvalitetsinvesteringer i EU kan fremmes, for at arbejde hen imod et mere 

fair, mere bæredygtigt og inklusivt samfund og skabe rettighedsbaserede job af høj 

kvalitet; 

61. opfordrer medlemsstaterne til at flytte beskatningen fra arbejde over på andre 

skattekilder, som er mindre skadelige for beskæftigelsen og produktiviteten, og samtidig 

sikre passende systemer for social beskyttelse; 

62. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at arbejdsmarkedsreformerne udover at fremme 

skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet har som mål at mindske segmentering, få 

sårbare grupper ind på arbejdsmarkedet, fremme ligestilling mellem mænd og kvinder 

og mindske fattigdom blandt personer i arbejde samt sikre alle arbejdstagere, herunder 

selvstændige, passende social sikring; 

63. opfordrer medlemsstaterne til at investere i førskoleundervisning og i tidlig 

undervisning i fremmedsprog og informations- og kommunikationsteknologier i 

grundskolen; 

64. opfordrer medlemsstaterne til endelig at tage skridtet fra undersøgelser af bedste praksis 

til politiske handlinger, der øger beskæftigelsen og reducerer fattigdom og ulighed, og 

til at gennemføre reformer ved hjælp af erfaringerne fra disse praksisser; 

65. opfordrer byer og regioner til at fokusere på uddannelse af høj kvalitet og bekæmpe 

skolefrafald og ungdomsarbejdsløshed, da unge har et akut behov for nye 

fremtidsudsigter, og der bør gøres det yderste for at hjælpe dem; 

66. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og støtte virksomheder i den 

sociale og solidariske økonomi, eftersom de tager bedre hensyn til deres ansvar for så 

vidt angår miljø, forbrugere og medarbejdere; 

67. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre en europæisk ramme for 

mindsteløn med det sigte at reducere lønforskellene, og mener, at der skal være et 

basisniveau for hver enkelt medlemsstat for ved lov eller aftale at sikre en anstændig 

lønindkomst i overensstemmelse med national praksis; 

68. opfordrer Kommissionen til at udvikle en europæisk platform for anerkendelse og 

validering af kvalifikationer, der er fælles for specifikke aktiviteter og erhverv, og som 

medtager anerkendelse af kvalifikationer, der er opnået i forbindelse med frivilligt 

arbejde; 

69. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre Rådets henstilling fra 2012 om validering 

af ikkeformel og uformel læring som en måde at anerkende kompetencer erhvervet 

gennem ikkeformel uddannelse, navnlig i den frivillige sektor og ungdomssektoren, og 

støtte gennemførelsen af politikker for livslang læring på; 
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70. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en tilstrækkelig finansiering af institutioner for 

kontinuerlig uddannelse med henblik på at åbne mulighed for en større deltagelse i 

programmer for livslang læring; 

71. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde prognoser for 

arbejdsmarkederne i stadig forandring, især for så vidt angår udfordringerne som følge 

af globaliseringen; 

72. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 

Or. en 

 

 


