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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt en het versterken 
van de positie van stagiair en leerling
(2009/2221(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het evaluatiedocument SEC(2010)0114 over de Lissabonstrategie,

– gezien de mededeling van de Commissie inzake nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen 
– anticipatie op en onderlinge afstemming van de arbeidsmarkt- en vaardigheidsbehoeften 
(COM(2008)0868),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie – Bijlage bij de mededeling 
van de Commissie over nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen (SEC(2008)3058),

– gezien de mededeling van de Commissie inzake een gezamenlijk engagement voor de 
werkgelegenheid (COM(2009)0257),

– gezien de conclusies van de Raad over nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen –
anticipatie op en onderlinge afstemming van arbeidsmarktbehoeften en behoeften aan 
vaardigheden, die op 9 maart 2009 te Brussel zijn aangenomen,

– gezien de mededeling van de Commissie inzake het bevorderen van de volledige 
participatie van jongeren in het onderwijs, het arbeidsleven en het maatschappelijk leven 
(COM(2007)0498), vergezeld van het werkdocument van de diensten van de Commissie 
over werkgelegenheid voor jongeren in de EU (SEC(2007)1093),

– gezien de mededeling van de Commissie inzake een EU-strategie voor jongeren –
Investeringen en empowerment. Een vernieuwde open coördinatiemethode om op de 
uitdagingen en kansen voor jongeren in te spelen (COM(2009)0200),

– gezien het Groenboek van de Commissie, getiteld De leermobiliteit van jongeren
bevorderen (COM(2009)0329),

– gezien het verslag van de Commissie over de werkgelegenheid in Europa 2009, november 
2009,

– gezien het voor de Commissie opgestelde onafhankelijke verslag, getiteld New Skills for 
New Jobs: Action Now, met adviezen en aanbevelingen voor een nadere uitwerking van 
het initiatief in de context van de EU 2020-strategie voor groei en werkgelegenheid, 
februari 2010,

– gezien het onafhankelijke verslag, getiteld 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, opgesteld in 
opdracht van de Commissie in de context van het YOUTH-project (definitief verslag, 
september 2008),
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– gezien de Eurofound-studie over "Youth and Work", maart 2007,

– gezien de Cedefop-studie, getiteld Professionalising career guidance: Practitioner 
competences and qualification routes in Europe, maart 2009,

– gezien de Cedefop-studie, getiteld Skills for Europe’s future: anticipating occupational 
skill needs, mei 2009,

– gezien het vierde Cedefop-verslag over onderzoek naar beroepsonderwijs en –opleiding in 
Europa: syntheseverslag, getiteld Modernising vocational education and training, 
december 2009,

– gezien de OECD Employment Outlook 2008, getiteld Off to a Good Start? Youth Labour 
Market Transitions in OECD Countries, november 2008,

– gezien het Europees pact voor de jeugd, gericht op het bevorderen van de participatie van 
alle jongeren in het onderwijs, het arbeidsleven en het maatschappelijk leven, maart 2005,

– gezien verzoekschrift 1452/2008, ingediend door Anne-Charlotte Bailly (Duitse 
nationaliteit), namens Génération Précaire, over eerlijke stages en goede toegankelijkheid 
voor jongeren tot de Europese arbeidsmarkt,

– gelet op het arrest (C-555/07) van het Europees Hof van Justitie inzake het beginsel van 
non-discriminatie op grond van leeftijd, januari 2010,

– gelet op artikel 156 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van 
de Commissie cultuur en onderwijs (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de economische crisis heft geleid tot een massale toename van de 
werkloosheid in de EU-lidstaten; overwegende dat jongeren onevenredig zwaar getroffen 
zijn door deze trend; overwegende dat in december 2009 meer dan 5,5 miljoen jongeren in 
de EU onder de 25 jaar werkloos waren, wat gelijk staat aan 21,4% van alle jongeren,

B. overwegende dat (verborgen) jeugdwerkloosheid een zware sociale en economische tol 
eist van de samenleving, resulterend in minder kansen voor economische groei, uitholling 
van de belastinggrondslag (wat de investeringen in infrastructuur en overheidsdiensten 
ondermijnt), hogere welzijnskosten, onderbenutting van investeringen in onderwijs en 
opleiding en het risico van langdurige werkloosheid en sociale uitsluiting,

C. overwegende dat economische en demografische prognoses erop wijzen dat er in het 
komende decennium 80 miljoen nieuwe kansen op werk zullen komen in de EU, waarvoor
merendeels hooggekwalificeerde werknemers nodig zijn; overwegende dat de 
participatiegraad voor mensen met een hoog opleidingsniveau circa 85% is, voor mensen 
met een gemiddeld opleidingsniveau 70% en voor mensen met een laag opleidingsniveau 
50%,
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D. overwegende dat de overgang van school naar werk en van de ene baan naar de andere 
een structurele uitdaging vormt voor jongeren in de gehele EU; overwegende dat stages 
over het algemeen een positief effect hebben op de toegang van jongeren tot de 
arbeidsmarkt,

E. overwegende dat jongeren vaak worden gediscrimineerd op grond van hun leeftijd 
wanneer zij de arbeidsmarkt betreden; overwegende dat jonge vrouwen een groter risico 
lopen op werkloosheid en armoede dan jonge mannen,

F. overwegende dat een goede baan sociaal afhankelijke jongeren verandert in 
zelfvoorzienende jongeren, hen helpt om aan armoede te ontkomen en hen in staat stelt 
zowel economisch als sociaal actief bij te dragen aan de samenleving; overwegende dat 
discriminerende wetgeving in een aantal lidstaten, zoals het minimumloon voor jongeren 
in het Verenigd Koninkrijk, het Revenu minimum d'insertion in Frankrijk en de lagere 
uitkeringen voor jongeren in Denemarken, jongeren belet om een onafhankelijk leven als 
volwassene te kunnen gaan leiden,

G. overwegende dat nog niet is voldaan aan de uitgangspunten van de Lissabonstrategie over 
jongeren,

1. dringt bij de Commissie en de lidstaten aan op een op rechten gebaseerde benadering van 
jongeren en werkgelegenheid. Het kwalitatieve aspect van fatsoenlijk werk voor jongeren 
mag niet in het gedrang komen. Daarnaast moeten de fundamentele arbeidsnormen en 
andere aan de kwaliteit van werk gerelateerde normen, zoals arbeidstijd, minimumloon, 
sociale zekerheid en veiligheid en gezondheid op de werkplek, centraal staan in de 
geleverde inspanningen;

Scheppen van werkgelegenheid en integratie op de arbeidsmarkt

2. verzoekt de Raad en de Commissie om voor de EU een strategie voor werkgelegenheid 
vast te stellen, waarin financiële instrumenten worden gecombineerd met 
werkgelegenheidsbeleid teneinde groei zonder toename van de werkgelegenheid te 
vermijden, en waarin ambitieuze benchmarks voor de werkgelegenheid van jongeren 
worden vastgesteld;

3. roept de lidstaten op om werkgevers (zowel overheid als particuliere sector) op 
doeltreffende wijze te stimuleren tot het aannemen van jongeren, en voorts om te 
investeren in het scheppen van werkgelegenheid voor jongeren en ondernemerschap onder 
jongeren te steunen;

4. verzoekt de lidstaten om inclusief en gericht arbeidsmarktbeleid op te stellen dat borg 
staat voor een respectvolle integratie en betekenisvol werk voor jongeren, bijvoorbeeld 
door het opzetten van inspirerende netwerken, stageregelingen, internationale 
carrièrecentra en jeugdcentra voor individuele begeleiding;

5. verzoekt de Commissie om de financiële capaciteit van het Europees Sociaal Fonds te 
vergroten, om minimaal 10% van dit fonds te reserveren voor projecten die zijn gericht op 
jongeren en om de toegang tot het fonds te vergemakkelijken; dringt er bij de lidstaten op 
aan om zich meer toe te spitsen op jongeren;
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Onderwijs en de overgang van school naar werk

6. verzoekt de lidstaten om de inspanningen om het voortijdig schoolverlaten terug te 
dringen te vergroten, teneinde het doel van Lissabon van maximaal 10% voortijdige 
schoolverlaters in 2012 te verwezenlijken; roept de lidstaten op om een brede waaier van 
maatregelen in te zetten tegen voortijdig schoolverlaten, zoals kleinere klassen, mentoren 
op alle scholen, onmiddellijke follow-up van voortijdige schoolverlaters; vestigt de 
aandacht op Finland, dat het aantal voortijdige schoolverlaters succesvol heeft 
teruggebracht; roept de Commissie op om een project over beste praktijken te 
coördineren;

7. verzoekt om meer en betere stageplaatsen; verzoekt de Commissie en de Raad een 
Europees handvest voor kwaliteit bij stageplaatsen in te stellen teneinde de educatieve 
waarde te garanderen en uitbuiting te vermijden;

8. erkent dat jongeren in tijden van crisis onderwijs willen volgen en hiertoe moeten worden 
aangemoedigd; verzoekt alle lidstaten om gelijke toegang tot onderwijs voor iedereen te 
garanderen, door recht te geven op minimaal 12 jaar gratis onderwijs en financiële steun 
voor jonge studenten te garanderen; roept de lidstaten op om meer te investeren in 
onderwijs en opleiding, ook in het geval van fiscale beperkingen;

9. verzoekt de Commissie om uitbreiding van de EU-programma’s voor de ondersteuning 
van onderwijs en bijscholing, zoals Een leven lang leren, het Europees Sociaal Fonds, de 
Marie Curie-acties en het initiatief Wetenschapsonderwijs in Europa;

Aanpassing aan de behoeften van het individu en de arbeidsmarkt

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten om beleid en strategieën op basis van levenscyclus 
te ontwikkelen, waarin onderwijs en werk beter zijn geïntegreerd, een veilige overgang 
centraal staat en werknemers zich voortdurend verder ontwikkelen;

11. dringt er bij de Commissie op aan om de flexizekerheidsstrategie zodanig te herzien dat de 
zekerheid bij overgangen boven aan de agenda komt te staan, terwijl tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor mobiliteit en een vereenvoudigde toegang voor jongeren; benadrukt dat 
flexibiliteit zonder sociale zekerheid geen duurzame oplossing is voor de problemen van 
jongeren op de arbeidsmarkt;

12. doet een beroep op de lidstaten om alle vier de flexizekerheidscomponenten op te nemen 
in hun nationale modellen voor werkgelegenheidsstrategieën voor jongeren, te weten:

a. flexibele en voldoende zekerheid biedende contractuele regelingen,

b. integrale programma’s voor een leven lang leren die de voortdurende ontwikkeling 
van vaardigheden moeten waarborgen,

c. een doeltreffend actief arbeidsmarktbeleid met de nadruk op vaardigheden en 
integratie,

d. socialezekerheidsstelsels die jongeren zekerheid bieden bij overgangen in plaats 
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van hen te dwingen tot flexibiliteit;

13. verzoekt de lidstaten en de sociale partners te zorgen voor banen van goede kwaliteit, om 
baanonzekerheid voor jongeren te vermijden; verzoekt de sociale partners om in 
samenwerking met de Commissie minimumnormen vast te stellen en te implementeren 
voor de bescherming van werknemers in banen met onzekere of slechte 
arbeidsvoorwaarden;

Benadeling en discriminatie 

14. verzoekt de Commissie per lidstaat te controleren of de bestaande nationale wetgeving 
inzake jongeren verenigbaar is met de richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep;

15. verzoekt de lidstaten en de Commissie om de kinderopvangmogelijkheden voor jonge 
ouders te verbeteren, zodat jonge moeders gemakkelijker kunnen participeren op de 
arbeidsmarkt; 

16. verzoekt de lidstaten om voorkeursmaatregelen voor jongeren te treffen in de 
arbeidsmarktsectoren waarin jongeren ondervertegenwoordigd zijn, teneinde de gevolgen 
van eerdere leeftijdsdiscriminatie te compenseren en een werkelijk diverse 
beroepsbevolking te verwezenlijken; wijst op de goede ervaringen met positieve actie als 
middel tegen discriminatie; 

17. erkent het belang van financiële onafhankelijkheid voor jongeren en verzoekt de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat elke jongere het recht heeft op een minimuminkomen dat hem of 
haar in staat stelt een onafhankelijk, volwassen leven te leiden;

Strategieën en beheersinstrumenten op Europees niveau

18. stelt voor dat de Raad en de Commissie een Europese garantie voor de jeugd instellen, op 
basis waarvan elke jongere in de EU na zes maanden werkloosheid aanspraak kan maken 
op een baan, een stageplaats, een aanvullende opleiding of een combinatie van werk en 
opleiding;

19. is verheugd over de voortgang bij het opstellen van de EU 2020-strategie, maar betreurt 
het ontbreken van een publieke en transparante evaluatie van de Lissabonstrategie, en in 
het bijzonder van het Europees pact voor de jeugd, met inbegrip van benchmarks voor 
jongeren, en betreurt tevens dat de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en 
jongerenorganisaties onvoldoende zijn geraadpleegd bij de ontwikkeling van de EU 2020-
strategie;

20. verzoekt om nieuwe, bindende benchmarks voor jongeren; roept de Commissie op de 
bestaande benchmarks en de jeugdgarantie jaarlijks te evalueren teneinde voortgang en 
resultaat te boeken;

21. verzoekt de Raad en de Commissie in te stemmen met nieuwe, verbeterde 
beheersinstrumenten voor de werkzaamheden op het vlak van werkgelegenheid voor 
jongeren en hierop actie te ondernemen;
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22. stelt voor een permanente EU-taskforce voor de jeugd in het leven te roepen, waarin 
jongerenorganisaties, de lidstaten, de Commissie, het Parlement en de sociale partners zijn 
vertegenwoordigd, teneinde de ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid voor 
jongeren op de voet te volgen, transsectoraal beleid mogelijk te maken, voorbeelden van 
beste praktijken te delen en nieuw beleid te initiëren;

23. verzoekt de lidstaten om de effecten van beleid op jongeren te beoordelen, jongeren op te 
nemen in alle processen en jeugdraden in te stellen om toe te zien op het jongerenbeleid;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De economische recessie heeft geleid tot een massale toename van de werkloosheid in de EU-
27, en jongeren zijn hierdoor onevenredig zwaar getroffen. Op dit moment zijn meer dan 5,5 
miljoen jongeren onder de 25 jaar werkloos, wat gelijk staat aan 21,4%. Dit is het dubbele van 
het gemiddelde werkloosheidspercentage. En naar verwachting zal het werkloosheidscijfer 
zelfs nog verder stijgen.

Jeugdwerkloosheid is een van de meest urgente problemen van Europa. We lopen het risico 
een generatie te verliezen aan sociale uitsluiting en zetten de economische en sociale toekomst 
van de EU op het spel. 

Jeugdwerkloosheid eist een zware sociale en economische tol van onze samenlevingen, 
resulterend in minder kansen voor economische groei, uitholling van de belastinggrondslag 
(wat de investeringen in infrastructuur en overheidsdiensten ondermijnt), hogere 
welzijnskosten en onderbenutting van investeringen in onderwijs en opleiding. De Europese 
jongeren vormen een schat aan ongebruikt menselijk potentieel. De economische en sociale 
vooruitzichten vragen om actie.

Een werkloos begin van het arbeidsleven zorgt voor langdurige persoonlijke littekens. 
Onderzoek toont duidelijk aan dat mensen die als jongere werkloos waren, hiervan op latere 
leeftijd nog last hebben. Werkloosheid in een vroeg stadium vergroot het risico op langdurige 
werkloosheid en heeft een negatief effect op het inkomen in de toekomst. Bovendien leidt een 
stijging van de werkloosheid tot meer armoede, ziekte, misdaad en zelfmoorden. We kunnen 
niet accepteren dat de jongeren van Europa sociaal worden uitgesloten. 

Niet alleen de economische crisis heeft barrières opgeworpen voor jongeren die de 
arbeidsmarkt willen betreden en willen beginnen aan een onafhankelijk leven als volwassene. 
Sinds de jaren tachtig is er speciale aandacht geweest voor obstakels op de arbeidsmarkt voor 
jongeren. Een aantal feiten geeft blijk van de omvang van het probleem: 

Jonge werknemers zijn niet alleen vaker werkloos dan volwassen werknemers, maar hebben 
ook vaker onzekere, tijdelijke banen van lage kwaliteit, met een lager salaris en minder 
sociale zekerheid. Bovendien zijn de normen voor jongeren inzake veiligheid en gezondheid 
op de werkplek vaak lager en lopen zij 50% meer kans op ongevallen op het werk dan hun 
meer ervaren collega’s.

Het goede nieuws is dat er veel voordeel te behalen valt bij de opname van jongeren in de 
beroepsbevolking en de samenleving. Het bevorderen van meer en betere banen voor jongeren 
heeft diverse positieve gevolgen: het creëert synergieën in onze economieën en 
samenlevingen, vergroot de investerings- en consumentenvraag en zorgt voor stabielere en 
meer samenhangende sociale banden binnen en tussen generaties. Ten slotte zijn jongeren 
door een goede baan niet langer sociaal afhankelijk, maar zelfvoorzienend. Dit helpt hen om 
aan armoede te ontkomen en stelt hen in staat actief bij te dragen aan de samenleving.

Alle lidstaten moeten actie ondernemen om jeugdwerkloosheid te bestrijden met 
beleidsprioriteiten en –strategieën die aansluiten bij de specifieke situatie in het land. 
Tegelijkertijd moet de EU gezamenlijke strategieën opstellen. Om deze uitdaging aan te gaan, 
is een geïntegreerde en samenhangende benadering vereist die maatregelen op macro- en 



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

NL

micro-economisch niveau combineert, zich richt op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en 
rekening houdt met zowel de kwaliteit als de kwantiteit van werk. Er is een samenhangende 
mix van educatief, financieel, werkgelegenheids- en sociaal beleid nodig. 

Met economische en politieke investeringen in nieuwe banen en opleidingen, sterkere 
socialezekerheidsstelsels, een dynamischer arbeidsmarkt en fatsoenlijk werk, kunnen we de 
Europese arbeidsmarkt transformeren en de huidige tendensen ombuigen naar een betere 
toekomst voor jongeren.

Laten we jongeren boven aan de politieke agenda zetten. Laten we de uitdaging aangaan. 
Laten we de verloren generatie veranderen in de generatie van hoop.


