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B8-0051/2014

Europa-Parlamentets beslutning om ungdomsbeskæftigelse 
(2014/2713(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker: Del II i de integrerede retningslinjer for 
Europa 2020 (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE)),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. december 2011 "Initiativet 
"Muligheder for Unge"" (COM(2011)0933), 

– der henviser til Rådets konklusioner, som blev vedtaget i Luxembourg den 17. juni 
2011, om fremme af unges beskæftigelse med henblik på at nå Europa 2020-målene, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af initiativet 
"Muligheder for unge" (COM(2012)0727),

– der henviser til Kommissionens forslag af 5. december 2012 til Rådets henstilling om 
oprettelsen af en ungdomsgaranti (COM(2012)0729),

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 7. februar 2013 om et 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativ,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2013 om en ungdomsgaranti1,

– der henviser til Rådets henstilling af 22. april 2013 om indførelse af en ungdomsgaranti,

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2013 om bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje2,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om overholdelse af den grundlæggende 
rettighed til fri bevægelighed i EU3, 

– der henviser til sin betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (COM(2013)0430 – C7-
0177/2013 – 2013/0202(COD)),

– der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at Den Europæiske Union står over for store udfordringer med en høj 
arbejdsløshed på 10,4 % i april 2014 for EU28, hvor arbejdsløsheden for unge er ved at 
nå op på 22,5 % i samme periode, og i nogle lande har oversteget 50 %;

1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0016.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0365.

3 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0037.
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B. der henviser til, at 5 340 mio. unge (under 25 år) var arbejdsløse i EU28 i marts 2014, 
heraf 3 426 000 i euroområdet;

C. der henviser til, at en ungdomsgaranti ville bidrage til opfyldelsen af tre af målene i 
Europa 2020-strategien, nemlig at 75 % af befolkningen i aldersgruppen 20-64 bør være 
i beskæftigelse, at andelen af unge, der forlader skolen tidligt, bør være under 10 %, og 
at mindst 20 mio. mennesker bør hjælpes ud af fattigdom og social udstødelse;

D. der henviser til, at 7,5 mio. europæere under 25 år hverken er i beskæftigelse eller under 
uddannelse, og at dette tal fortsat stiger og dermed udgør en risiko for en "tabt 
generation";

E. der henviser til, at de faglige vekseluddannelser og de uddannelser med kombinerede 
akademiske og erhvervsrettede elementer, som findes i nogle medlemslande, i kraft af, 
at de lægger stor vægt på praktiske færdigheder, har bevist deres værd navnlig under 
krisen, idet de holder ungdomsarbejdsløsheden nede på et lavere niveau, fordi de 
forbedrer unge menneskers egnethed til at blive ansat;

F. der henviser til, at et stigende antal unge mennesker fortsætter deres studier, når de er 
mellem 25 og 30 år gamle, fordi de ikke har mulighed for at finde beskæftigelse; 

G. der henviser til, at små og mellemstore virksomheder har et vigtigt 
jobskabelsespotentiale og spiller en afgørende rolle i overgangen til en ny, bæredygtig 
økonomi;

H. der henviser til, at der – på trods af at antallet af arbejdstagere, der flytter fra én 
medlemsstat til en anden er steget fra 4,7 mio. i 2005 til 8 mio. i 2008 – procentvis er 
tale om en stigning fra 2,1 % til 3,3 % af den samlede arbejdsstyrke;

I. der henviser til, at medlemsstaterne spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af 
ungdomsarbejdsløsheden, også gennem den finansielle støtte fra EU-finansierede 
instrumenter såsom Den Europæiske Socialfond, det europæiske program for 
beskæftigelse og social innovation (EaSI) og ungdomsgarantien for programperioden 
2014-2020;

J. der henviser til, at EU har afsat 6 mia. EUR til at støtte beskæftigelse af personer på 
under 25;

1. opfordrer til effektiv overvågning af gennemførelsen af ungdomsgarantien;

2. opfordrer Kommissionen til at fremskynde indførelsen af 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og offentliggøre en meddelelse om, hvordan det er 
blevet indført inden udgangen af 2014;

3. opfordrer medlemsstaterne til at overveje at udvide ungdomsgarantien til unge under 30 
år;

4. opfordrer medlemsstaterne til navnlig at reformere uddannelsesstandarderne for unge 
med henblik på i betydelig grad at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder og 
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muligheder i livet;

5. opfordrer medlemsstaterne til at fokusere på sektorer med høj vækst og højt 
jobskabelsespotentiale og træffe foranstaltninger til at prioritere videnskab, teknologi, 
teknik og matematik i deres uddannelsesprogrammer for at imødekomme den 
forventede fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet;

6. understreger behovet for, at Europa skaber et SMV-venligt miljø, der omfatter 
tilvejebringelse af de bedste økonomiske og juridiske betingelser for nystartede 
virksomheder, idet SMV'erne tegnede sig for 66,5 % af alle de europæiske job i 20121;

7. nævner igen behovet for at sikre en bred og let oplæring i og adgang til internettet og 
online-oplysninger og digitale færdigheder; opfordrer medlemsstaterne til i 
overensstemmelse med målene på den digitale dagsorden at tilskynde til og fremme 
digitaliseringen af tjenester og uddannelsesmuligheder for unge med henblik på at give 
dem adgang til digitale job;

8. fastholder, at der er behov for en genindustrialisering af Europa på basis af en 
sammenhængende strategi og dennes gennemførelse, hvilket vil fremme og lette 
vækstfremmende politikker og skabelse af nye arbejdspladser;

9. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at iværksætte skrappe foranstaltninger til 
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og tidlig eksklusion fra arbejdsmarkedet, navnlig 
gennem forebyggelse af tidligt skolefrafald eller frafald fra studier eller lærepladser 
(f.eks. gennem indførelse af en vekseluddannelsesordning eller andre lige så effektive 
ordninger);

10. understreger, at resultater i forhold til målene for en ungdomsgaranti kræver strategiske 
reformer for at opnå en mere vellykket overgang fra skole til arbejdsmarkedet; 

11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til henholdsvis at opbygge og reformere deres 
arbejdsmarkedsagenturer;

12. opfordrer medlemsstaterne og Europa-Kommissionen til at støtte og fremme 
mobilitetsmekanismer, især Eures, der letter jobsøgning i andre medlemsstater;

13. opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld brug af den offentlige arbejdsformidling med 
henblik på at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af ledige stillinger og 
kvalifikationer mellem medlemsstaterne;

14. opfordrer Europa-Kommissionen til at støtte initiativer samt andre former for 
samarbejde med den private sektor til bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden;

15. opfordrer Europa-Kommissionen til at indtage en ledende rolle med et initiativ til 
genindustrialisering af Europa, der forbedrer den industrielle konkurrenceevne uden at 
lægge en overdreven administrativ byrde på erhvervslivet og fremmer jobskabelse, 
bekæmpelse af arbejdsløshed samt udvider unges muligheder for at starte deres egen 

1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-
documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
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virksomhed eller finde et job;

16. opfordrer medlemsstaterne til at fjerne unødvendige administrative byrder og 
bureaukrati for selvstændige, mikrovirksomheder og SMV'er og at lette vilkårene for 
nystartede virksomheder; SMV'er udgør en stor del af den europæiske økonomi, og 
deres rolle kan være en afgørende faktor i at sikre en hurtig og holdbar genopretning 
efter den økonomiske krise og skabe nye arbejdspladser, også for de unge;

17. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre samarbejdet mellem erhvervslivet og 
uddannelsessektoren på alle niveauer for i højere grad at tilpasse undervisningsplanerne 
til arbejdsmarkedets behov og undgå skabelsen af "flaskehalse", der påvirker aktørerne 
på arbejdsmarkedet negativt;

18. opfordrer medlemsstaterne til at tage særligt hensyn til den høje ungdomsarbejdsløshed 
blandt dårligt stillet grupper og fokusere på tilknytning til og integration på 
arbejdsmarkedet og mainstreaming af tilknytnings- og integrationspolitikker, idet 
beskæftigelse er nøglen til god integration;

19. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at styrke – og fjerne de eksisterende 
barrierer for – erhvervsuddannelse, erhvervsvejledning og lærepladser, 
praktikantprogrammer og praktikophold i andre lande i den hensigt at skabe bedre 
overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af arbejdsbaserede 
erhvervsuddannelsesmuligheder for unge og dermed forbedre mobiliteten og 
beskæftigelsesmulighederne, især i grænseregioner;

20. glæder sig over Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold, som blev 
vedtaget den 10. marts 2014 og opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre den 
hurtigst muligt til fordel for dem, den er oprettet for, og understreger, at 
medlemsstaternes programmer til fremme og udbud af praktikophold kan støttes 
finansielt af EU-midler;

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


