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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fremme af de unges adgang til arbejdsmarkedet, styrkelse af status for praktikanter 
og praktik- og lærlingeordninger
(2009/2221(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til dokument om evaluering af Lissabonstrategien SEK(2010)0114,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om nye kvalifikationer til nye job - om at 
foregribe og matche kvalifikationsbehovet på arbejdsmarkedet (KOM(2008)0868),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument – Bilag til Kommissionens meddelelse 
om nye kvalifikationer til nye job (SEK(2008)3058),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om den fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen (KOM(2009)0257),

– der henviser til Rådets konklusioner om nye kvalifikationer til nye job - om at foregribe 
og matche kvalifikationsbehovet på arbejdsmarkedet, vedtaget i Bruxelles den 9. marts
2009,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om at fremme af unges fulde deltagelse i 
uddannelse, beskæftigelse og samfundsliv (KOM(2007)0498), ledsaget af Kommissionens 
arbejdsdokument om ungdomsbeskæftigelse i EU (SEK(2007)1093),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for unge – investering og 
mobilisering. En fornyet åben koordinationsmetode tilpasset udfordringer og muligheder 
på ungdomsområdet (KOM(2009)0200),

– der henviser til Kommissionens grønbog om flere unge i læringsmobilitet 
KOM(2009)0329),

– der henviser til Kommissionens rapport med titlen Beskæftigelsen i Europa 2009, 
november 2009,

– der henviser til den uafhængige rapport "New Skills for New Jobs: Action Now", 
udarbejdet for Kommissionen, hvori der rådgives om og fremsættes hovedanbefalinger til 
videreudvikling af initiativet inden for rammerne af EU's fremtidige strategi for vækst og 
beskæftigelse indtil 2020, februar 2010,

– der henviser til den uafhængige rapport "Pathways to Work: Current practices and future 
needs for the labour-market integration of young people, Young in Occupations and 
Unemployment: thinking of their better integration in the labour market", bestilt af 
Kommissionen i forbindelse med ungdomsprojektet (Youth Final Report, september 
2008),
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– der henviser til EUROFOUND-undersøgelsen om ungdom og arbejde, marts 2007,

– der henviser til CEDEFOP's undersøgelse "Professionalising career guidance: Practitioner 
competences and qualification routes in Europe", marts 2009,

– der henviser til CEDEFOP's undersøgelse "Skills for Europe's future: anticipating 
occupational skill needs", maj 2009,

– der henviser til CEDEFOP's fjerde rapport om forskning i efter- og videreuddannelse i 
Europa, en synteserapport med titlen "Modernising vocational education and training", 
december 2009,

– der henviser til "OECD Employment Outlook 2008" med titlen "Off to a Good Start? 
Youth Labour Market Transitions in OECD Countries", november 2008,

– der henviser til den europæiske ungdomspagt, som har til formål at fremme unges fulde 
deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og samfundsliv, marts 2005,

– der henviser til andragende 1452/2008 af Anne-Charlotte Bailly (tysk nationalitet), for 
Génération Précaire, om rimelige praktikophold og tilstrækkelig adgang for unge til det 
europæiske arbejdsmarked,

– der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols dom (C-555/07) om Princippet 
om ikkeforskelsbehandling på grundlag af alder, januar 2010,

– der henviser til artikel 156 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at den økonomiske krise har medført en massiv stigning i arbejdsløsheden 
i EU's medlemsstater; der henviser til, at denne tendens har påvirket de unge i 
uforholdsmæssig grad; der henviser til, at mere end 5,5 mio. unge under 25 år i EU var 
arbejdsløse i december 2009, svarende til 21,4 % af alle unge,

B. der henviser til, at arbejdsløshed og underbeskæftigelse hos unge medfører store sociale 
og økonomiske omkostninger for samfundet, hvilket resulterer i tab af muligheder for 
økonomisk vækst, udhuling af beskatningsgrundlaget, som underminerer investeringerne i 
infrastruktur og offentlige tjenester, øgede sociale udgifter, underudnyttede investeringer i 
almen og erhvervsfaglig uddannelse samt risiko for langtidsarbejdsløshed og social 
udstødelse,

C. der henviser til, at økonomiske og demografiske prognoser peger på, at der vil opstå 80 
mio. jobmuligheder i EU inden for det næste årti, hvoraf størstedelen vil kræve højt 
kvalificeret arbejdskraft; der henviser til, at arbejdsløsheden blandt mennesker med 
kvalifikationer på højt niveau over hele EU som helhed er ca. 85 %, 70 % for 
kvalifikationer på mellemniveau og 50 % for kvalifikationer på lavt niveau,
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D. der henviser til, at overgangen fra uddannelse til arbejde samt skift mellem job er en
strukturel udfordring for unge over hele EU; der henviser til, at lærlingeuddannelser har 
en overvejende positiv indvirkning på unges adgang til beskæftigelse,

E. der henviser til, at unge ofte udsættes for forskelsbehandling på grund af deres alder, når 
de skal ud på arbejdsmarkedet; der henviser til, at unge kvinder har en større risiko for at 
blive ramt af arbejdsløshed og fattigdom end unge mænd,

F. der henviser til, at anstændigt arbejde flytter de unge fra social afhængighed til 
selvstændighed, hjælper dem til at undgå fattigdom og sætter dem i stand til at bidrage 
aktivt til samfundet, såvel økonomisk som socialt; der henviser til, at diskriminerende 
lovgivning i enkelte medlemsstater, som f.eks. mindstelønnen for unge i Det Forenede 
Kongerige, revenu minimum d'insertion i Frankrig og den lavere 
arbejdsløshedsgodtgørelse for unge i Danmark, forhindrer de unge i at skabe sig en 
selvstændig voksentilværelse,

G. der henviser til, at Lissabonstrategiens benchmarks om unge ikke er blevet indfriet,

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende en rettighedsbaseret tilgang til 
unge og beskæftigelse. Det kvalitetsmæssige aspekt ved anstændigt arbejde til unge må 
ikke bringes i fare, og de grundlæggende arbejdsstandarder og de øvrige standarder, der 
vedrører arbejdskvaliteten, som f.eks. arbejdstid, mindsteløn, social sikring samt sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen, skal være centrale overvejelser i den indsats, der gøres;

Jobskabelse og inklusion på arbejdsmarkedet

2. opfordrer Rådet og Kommissionen til at fastlægge en beskæftigelsesstrategi for EU, hvori 
finansielle instrumenter og beskæftigelsespolitikker kombineres med henblik på at undgå 
"vækst uden beskæftigelse", og som indebærer, at der fastsættes ambitiøse benchmarks for 
beskæftigelsen blandt unge;

3. opfordrer medlemsstaterne til at skabe effektive incitamenter for offentlige og private 
arbejdsgivere til at ansætte unge, til at investere i jobskabelse for unge og til at støtte 
iværksættervirksomhed blandt unge;

4. opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge inkluderende og målrettede 
arbejdsmarkedspolitikker, som sikrer respektfuld inklusion og meningsfuld beskæftigelse 
af unge, f.eks. ved at etablere inspirerende netværk, praktikordninger, internationale 
karrierecentre og ungdomscentre med individuel vejledning;

5. opfordrer Kommissionen til at udvide den finansielle kapacitet for Den Europæiske 
Socialfond, at reservere mindst 10 % af denne fond til projekter, som er rettet mod unge, 
og at gøre det lettere at få adgang til fonden; opfordrer medlemsstaterne til at øge deres 
fokus på unge;

Uddannelse og overgang fra uddannelse til beskæftigelse

6. opfordrer medlemsstaterne til at intensivere indsatsen for at reducere skolefrafaldet med 
henblik på at indfri Lissabonmålet om en frafaldsprocent i skolerne på højst 10 % inden 
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2012; opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af en lang række foranstaltninger til 
bekæmpelse af skolefrafald, f.eks. at nedsætte elevantallet pr. klasse, at indføre 
mentorordninger på alle skoler, at etablere en ordning til øjeblikkelig opfølgning på 
elever, som forlader skolen tidligt; peger på Finland, som har haft succes med at reducere 
skolefrafaldet; opfordrer Kommissionen til at koordinere et projekt om bedste praksis;

7. opfordrer til flere og bedre praktikordninger; opfordrer Kommissionen og Rådet til at 
oprette et europæisk kvalitetscharter om praktikordninger med henblik på at sikre den 
uddannelsesmæssige værdi og undgå udnyttelse;

8. anerkender, at de unge tyer til uddannelse i krisetider og bør tilskyndes hertil; opfordrer 
alle medlemsstater til at sikre lige adgang til uddannelse for alle ved at garantere retten til 
mindst 12 års gratis uddannelse samt sikre økonomisk støtte til unge studerende og 
opfordrer medlemsstaterne til at investere yderligere i almen og erhvervsfaglig uddannelse 
på trods af eventuelle finanspolitiske begrænsninger;

9. opfordrer Kommissionen til at udvide de EU-programmer, som fremmer uddannelse og 
efteruddannelse, som f.eks. programmet for livslang læring, Den Europæiske Socialfond, 
"Marie Curie"-aktionerne og initiativet inden for naturvidenskabelig uddannelse;

Tilpasning til den enkeltes og arbejdsmarkedets behov

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde livscyklusbaserede 
politikker og strategier, som omfatter en bedre integration af uddannelse og beskæftigelse, 
sikkerhed i forbindelse med jobskifte som et centralt punkt samt løbende efteruddannelse 
af arbejdsstyrken;

11. opfordrer Kommissionen til at revidere flexicuritystrategien, så sikkerhed i forbindelse 
med jobskifte sættes øverst på dagsordenen, samtidig med at der skabes mobilitet og 
lettere adgang for unge; understreger, at fleksibilitet uden sociale sikringsordninger ikke 
er en bæredygtig metode til bekæmpelse af de problemer, som de unge står over for på 
arbejdsmarkedet;

12. opfordrer medlemsstaterne til at inkludere alle fire flexicuritykomponenter i deres 
nationale udformning af strategier for ungdomsbeskæftigelse:

a. fleksible og sikre kontrakter,

b. brede programmer for livslang læring, som sikrer en løbende udvikling af 
færdigheder,

c. effektive, aktive arbejdsmarkedspolitikker, hvor der fokuseres på færdigheder og 
inklusion,

d. sociale sikringsordninger, som giver de unge sikkerhed i forbindelse med jobskift i 
stedet for at tvinge dem til at være fleksible;

13. opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at sikre gode job, så det undgås, 
at de unge falder i fælden med usikre ansættelser; opfordrer arbejdsmarkedets parter til i 



PR\806138DA.doc 7/10 PE439.253v01-00

DA

samarbejde med Kommissionen at fastsætte og gennemføre minimumstandarder, som 
beskytter dem, der arbejder i usikre eller dårlige job;

Ufordelagtige forhold og forskelsbehandling

14. opfordrer Kommissionen til en revision af den eksisterende nationale lovgivning, der 
påvirker unge, i hver enkelt medlemsstat for at vurdere dens forenelighed med direktivet 
om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse;

15. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at stille bedre børnepasningsmuligheder 
til rådighed for unge forældre og derved give unge mødre bedre muligheder for at deltage 
på arbejdsmarkedet;

16. opfordrer medlemsstaterne til at indføre foranstaltninger til positiv særbehandling af unge 
på de områder af arbejdsmarkedet, hvor de unge er underrepræsenteret, så konsekvenserne 
af tidligere aldersdiskrimination overvindes, og der opnås en virkelig sammensat 
arbejdsstyrke; peger på gode erfaringer med positiv særbehandling til bekæmpelse af 
forskelsbehandling;

17. anerkender vigtigheden af unges evne til at blive økonomisk uafhængige og opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre, at alle unge er individuelt berettiget til en 
minimumsindkomst, som sikrer deres muligheder for at skabe sig en selvstændig 
voksentilværelse;

Strategier og forvaltningsredskaber på EU-plan

18. foreslår, at Rådet og Kommissionen stiller en europæisk ungdomsgaranti, som sikrer alle 
unge i EU retten til at få tilbudt et job, en læreplads, videreuddannelse eller kombineret 
arbejde og uddannelse efter en maksimumperiode på seks måneders arbejdsløshed;

19. bifalder fremskridtet med definitionen af EU 2020-strategien, men beklager, at der ikke er 
sket nogen offentlig og gennemsigtig evaluering af Lissabonstrategien, og i særdeleshed 
af den europæiske ungdomspagt, herunder benchmarks for unge, og beklager, at 
arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og ungdomsorganisationerne ikke er blevet hørt i 
tilstrækkelig grad i processen med udvikling af EU 2020-strategien;

20. opfordrer til nye, bindende benchmarks for unge; opfordrer Kommissionen til at evaluere 
de eksisterende benchmarks for unge og ungdomsgarantien hvert år for at opnå resultater 
og fremskridt;

21. opfordrer Rådet og Kommissionen til at acceptere og gennemføre nye, forbedrede 
forvaltningsredskaber til arbejdet med ungdomsbeskæftigelse;

22. foreslår, at der nedsættes en permanent EU-ungdomstaskforce med deltagelse af 
ungdomsorganisationer, medlemsstater, Kommissionen, Parlamentet og arbejdsmarkedets 
parter, som skal overvåge udviklingen inden for ungdomsbeskæftigelse, åbne mulighed 
for tværgående politikker, udveksle eksempler på bedste praksis og igangsætte nye 
politikker;



PE439.253v01-00 8/10 PR\806138DA.doc

DA

23. opfordrer medlemsstaterne til at foretage en vurdering af den politiske indvirkning på 
unge, medtage unge i alle processer og nedsætte ungdomsråd til overvågning af 
ungdomsrelaterede politikker;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Da den økonomiske afmatning har medført en massiv stigning i arbejdsløshedstallet i EU-27, 
står det klart, at de unge er blevet ramt uforholdsmæssigt hårdt. I dag er mere end 5,5 mio.
unge under 25 år arbejdsløse, svarende til 21,4 %, hvilket er dobbelt så højt som det 
gennemsnitlige arbejdsløshedstal. Desværre kommer tiden ikke Europas unge til undsætning, 
da arbejdsløshedstallet forventes at stige endnu mere.

Ungdomsarbejdsløsheden er et af Europas mest presserende problemer. Vi risikerer at miste 
en generation til social udstødelse, mens vi spiller hasard med EU's økonomiske og sociale 
fremtid.

Ungdomsarbejdsløsheden medfører store sociale og økonomiske omkostninger for vores 
samfund, hvilket resulterer i tab af muligheder for økonomisk vækst, udhuling af 
beskatningsgrundlaget, som underminerer investeringerne i infrastruktur og offentlige 
tjenester, øgede sociale udgifter og underudnyttede investeringer i almen og erhvervsfaglig 
uddannelse. Europas ungdom er en skattekiste fuld af uudnyttede menneskelige ressourcer.
De økonomiske og sociale udsigter kræver en indsats.

Når man starter livet i den arbejdsdygtige alder som arbejdsløs, giver det langvarige 
personlige ar. Undersøgelser viser tydeligt, at de, der er arbejdsløse som unge, stadig lider 
under de skadelige virkninger heraf senere i livet. Arbejdsløshed i en ung alder øger risikoen 
for langtidsarbejdsløshed og har en negativ indvirkning på indkomstniveauet senere i livet.
Desuden ledsages stigende arbejdsløshed af stigninger i tallene for fattigdom, sygdom, 
kriminalitet og selvmord. Vi kan ikke acceptere, at vi mister Europas unge til social 
udstødelse.

Det er ikke kun den økonomiske krise, der har skabt barrierer, som forhindrer de unge i at 
komme ud på arbejdsmarkedet og skabe sig en selvstændig voksentilværelse. Siden 1980'erne 
har der været særlig fokus på de hindringer for adgang til arbejdsmarkedet, som de unge står 
over for. Nogle faktiske forhold siger noget om problemets omfang:

Unge arbejdstagere er ikke blot oftere arbejdsløse end voksne arbejdstagere; de er ligeledes 
oftere ansat i usikre, midlertidige, dårlige job med lavere lønninger og en ringere grad af 
social sikring. Derudover er unge arbejdstagere udsat for en lavere standard af sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen og har mindst 50 % større risiko for at pådrage sig en skade på 
arbejdspladsen end deres mere erfarne kolleger.

Det positive er, at der er meget at vinde, hvis det lykkes os at inkludere de unge i 
arbejdsstyrken og i samfundet. Det har flere positive konsekvenser at arbejde for flere og 
bedre arbejdspladser til unge: Det udløser multiplikatoreffekter overalt i vores økonomier og 
samfund, fremmer investeringerne og forbrugerefterspørgslen samt sikrer mere stabile og 
sammenhængende sociale bånd på tværs af generationerne. Sidst, men ikke mindst flytter 
anstændigt arbejde de unge fra social afhængighed til selvstændighed, hjælper dem til at 
undgå fattigdom og sætter dem i stand til at bidrage aktivt til samfundet.

Alle medlemsstater må skride til handling og bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden med 
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politiske prioriteter og strategier, som afspejler deres særlige nationale forhold. Det er 
imidlertid samtidig nødvendigt, at EU går sammen om fælles strategier. Hvis udfordringen 
med de unge skal imødegås, kræver det en integreret og sammenhængende tilgang, hvor man 
forener foranstaltninger på makro- og mikroøkonomisk plan, fokuserer på udbud og 
efterspørgsel af arbejdskraft og koncentrerer sig om såvel kvantiteten som kvaliteten af 
beskæftigelsen. Der er behov for en sammenhængende kombination af uddannelses-, 
økonomi-, beskæftigelses- og socialpolitikker.

Med økonomiske og politiske investeringer i nye arbejdspladser, almen og erhvervsfaglig 
uddannelse, styrkede sociale sikringsordninger, et mere dynamisk arbejdsmarked og 
anstændigt arbejde kan vi forandre det europæiske arbejdsmarked og ændre de nuværende 
tendenser i retning af en bedre fremtid for ungdommen.

Lad os sætte ungdommen øverst på den politiske dagsorden. Lad os tage denne udfordring op.
Lad os vende den tabte generation til håbets generation.


