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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en dagsorden for nye kvalifikationer og job
(2011/2067(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2010 om en dagsorden for 
nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse KOM(2010)0682),

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 8. september 2010 om forslag til 
Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker: Del II 
i de integrerede retningslinjer for Europa 20201,

– der henviser til Rådets beslutning 2010/707/EF af 21. oktober 2010 om retningslinjer 
for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker2,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om fremme af de unges adgang til 
arbejdsmarkedet, styrkelse af status for praktikanter og praktik- og lærlingeordninger3,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om atypiske arbejdskontrakter, 
jobsikkerhed, flexicurity og nye former for arbejdsmarkedsdialog4,

– der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om udvikling af jobpotentialet i en 
ny, bæredygtig økonomi5,

– der henviser til "Skills supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 
2020" fra Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, 20106,

– der henviser til rammeaftalen af 25. marts 2010 om rummelige arbejdsmarkeder 
undertegnet af ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME og CEEP,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om Europa 2020 – En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. januar 2011 med titlen "Årlig 
vækstundersøgelse: En hurtigere samlet EU-løsning på krisen" (KOM(2011)0011) og 
udkastet til fælles beskæftigelsesrapport, der er vedføjet som bilag dertil,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 om status vedrørende 
"Small Business Act" for Europa (KOM(2011)0078),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2010 om konklusionerne af 
den femte rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed (KOM(2010)0642),

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0309.
2 EFT L 308 af 24.11.2010, s. 46.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0262.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0263.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0299.
6 Cedefop publications, ISBN 978-92-896-0536-6.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Regionaludviklingsudvalget, 
Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at den globale arbejdsløshed i øjeblikket rammer 23,1 millioner 
mennesker, der henviser til, at ungdomsarbejdsløsheden er på 20,4%, og at 
langtidsledigheden fortsat stiger,

B. der henviser til, at den økonomiske krise i 2008 medførte, at den primære sektor og
fremstillingssektoren mistede flere job end forventet og stadig forventes at miste omkring 
2,5 millioner job frem til 2020,

C.  der henviser til, at servicesektoren, som bl.a. omfatter salg, sikkerhed, rengøring, catering 
og pleje, stadig forventes at give den største jobvækst frem til 2020, og at den kan blive 
det hurtigst voksende område,

D. der henviser til, at skiftende beskæftigelsesmønstre inden for de forskellige sektorer 
naturligvis påvirker erhvervenes beskæftigelsesmønstre og kvalifikationskrav,

E. der henviser til, at arbejdstagere med en bacheloruddannelse har større risiko for at miste 
deres job,

F. der henviser til, at de forskellige uddannelsers og videregående uddannelsers værdi på 
lang sig afhænger af forskellige ting, herunder de offentlige finanser og individuelle 
opfattelser,

G. der henviser til, at antallet af arbejdspladser, der kræver højere kvalifikationer, forventes 
at stige,

H. der henviser til, at migration inden for såvel som ind og ud af EU i stigende grad vil 
påvirke den fremtidige størrelse og sammensætning af den erhvervsaktive befolkning i 
medlemsstaterne og få store konsekvenser for efterspørgslen efter og udbuddet af 
kvalifikationer,

I. der henviser til, at en holdbar økonomi har potentiale til at øge antallet af anstændige 
arbejdspladser og bidrage til genopretning af den europæiske økonomi,

J. der henviser til, at EU stadig investerer mindre i forskning og uddannelse end sine 
internationale økonomiske partnere og konkurrenter, og til at store investeringer i 
videnøkonomi er nødvendige,

Beskæftigelsespolitikkens udfordringer

1. minder om, at medlemsstaterne som led i Europa 2020-strategien enedes om et mål for 
beskæftigelsen på 75 % for aldersgruppen 20-64 år inden 2020; opfordrer alle parter til at 
intensivere deres bestræbelser på at gøre Europa 2020-strategien til en succes;
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2. påpeger, at beskæftigelsesfrekvensen er tæt forbundet med de økonomiske resultater; 
anbefaler kraftigt, at medlemsstaterne følger retningslinjerne for 
beskæftigelsespolitikkerne sammen med de brede økonomiske retningslinjer;

3. opfordrer til en bedre koordinering af den økonomiske politik mellem medlemsstaterne for 
at undgå illoyal konkurrence og forvridning af markedet; opfordrer medlemsstaterne til at 
overholde reglerne om budgetdisciplin med henblik på at mindske risikoen for 
uforholdsmæssigt store underskud, og opfordrer Kommissionen til at sikre en effektiv 
budgetovervågning;

4. støtter Kommissionens flagskibsinitiativ inden for Europa 2020-strategien om ændringer i 
retning af en holdbar økonomi;

5. minder om, at kombinationen af demografiske ændringer og ændringer i 
produktionskæderne kræver bedre beskæftigelse, uddannelse og 
arbejdstilrettelæggelsesstrategier for at optimere den europæiske økonomis 
konkurrenceevne, minimere tabet af menneskelig kapital og skabe nye jobmuligheder;

6. understreger, at de nationale flexicurityordninger bør styrkes og tilpasses de nye 
socioøkonomiske sammenhænge i de enkelte medlemsstater i overensstemmelse med 
deres specifikke behov med det formål at sikre en fleksibel og aktiv 
arbejdsmarkedspolitik, effektiv uddannelse og garanterede sociale sikringsordninger; 
advarer mod standardløsninger;

7.  beklager, at mange arbejdstagere fortsat har vanskeligt ved at forene arbejde og 
familieliv;  opfordrer medlemsstaterne til at give alle forældre, især enlige forsørgere, 
mulighed for integration i arbejdslivet såvel som i livslange læringsprocesser;

Reaktioner

Sikre tilstedeværelsen af en veluddannet arbejdsstyrke

8. glæder sig over Kommissionens initiativ til at udarbejde en "EU-oversigt over 
kvalifikationer" og reformere det europæiske arbejdsformidlingsnet, Eures, for at sikre 
større gennemsigtighed for de jobsøgende;

9. opfordrer til bedre overvågning af den fremtidige efterspørgsel efter kvalifikationer i 
Europa og til øjeblikkeligt at omsætte resultaterne i medlemsstaternes politikker for 
uddannelse og livslang læring;  mener, at en "videnalliance", der forener virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner, ville være et nyttigt redskab til at overvinde innovations og 
kvalifikationskløfter;

10. beklager, at antallet af personer med kort skolegang stadig er højt; opfordrer 
medlemsstaterne til at gennemføre politikker til forebyggelse af skolefrafald og til at 
tilbyde lærings- og uddannelsesalternativer til elever med indlæringsvanskeligheder;

11. glæder sig over Kommissionens forslag om at fremme europæiske ekspertisecentre inden 
for nye akademiske specialiseringer, der er rettet mod fremtidens arbejdsmarked;
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12. opfordrer medlemsstaterne til at integrere it-kompetencer, digitale færdigheder og 
tværgående nøglekompetencer såsom kommunikation på fremmedsprog samt iværksætteri 
i deres politikker for faglige uddannelse og livslang læring;

13. tilskynder medlemsstaterne til at gennemføre et dobbelt system for 
uddannelse/erhvervsuddannelse for at introducere de unge til arbejdsmarkedet så tidligt 
som muligt; opfordrer desuden de relevante interessenter til at sikre, at praktikophold og 
lærepladser fører til skabelse af nye arbejdspladser;

14. anser det for nødvendigt at forbedre den gensidige anerkendelse af kompetencer, 
eksamensbeviser og færdigheder på EU-plan og indføre en tilsvarende anerkendelse for 
arbejdstagere fra tredjelande;

Fremme efterspørgslen efter arbejdskraft og jobskabelsen

15. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at stimulere etableringen af små og 
mellemstore virksomheder, sikre dem en gunstig lovgivning og forbedre deres adgang til 
finansiering; minder om, at 85 % af alle job i EU tilvejebringes af SMV'er; opfordrer alle 
relevante interessenter til at fjerne hindringerne for oprettelse af virksomheder og fri 
bevægelighed for virksomheder;

16. mener, at virkeliggørelsen af et konkurrencedygtigt indre marked uden hindringer er en 
forudsætning for fremme af den frie bevægelighed for arbejdstagere; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde nært sammen med 
arbejdsmarkedets parter og fremme udveksling af bedste praksis og erfaringer på dette 
område;

17. fordømmer på det kraftigste sort arbejde, som udgør en fare for både samfundet og 
arbejdstagerne; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre regelmæssig kontrol og
iværksætte informationskampagner for at øge bevidstheden om de langsigtede ulemper for 
ansatte i den sorte økonomi;

18. mener, at sundhedssektoren er af afgørende betydning for opfyldelsen af målene i Europa 
2020-strategien; mener endvidere, at de demografiske forandringer indebærer, at social-
og sundhedsområdet er en vigtig arbejdsgiver, hvis betydning sandsynligvis vil vokse; 
opfordrer Kommissionen til at indlede en undersøgelse af plejepersonale ansat i kundernes 
hjem for at fastslå, om EU-lovgivning yder tilstrækkelig social beskyttelse til denne 
arbejdstagerkategori;

19. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og andre 
interessenter til at sikre en effektiv udnyttelse til fordel for jobskabelsen af EU-midler 
såsom ESF, EFRU og Samhørighedsfonden, og faciliteter såsom 
mikrofinansieringsfaciliteten;

Sikring af et bedre fungerende arbejdsmarked

20. bemærker, at dagsordenen er centreret om flexicuritypolitikkerne, og er enig med 
Kommissionen i, at krisen har sat de nationale flexicurityordninger på en alvorlig prøve;
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21. understreger dog, at flexicurity alene ikke kan afhjælpe krisen, og opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at lægge særlig vægt på 
arbejdstagere fra dårligt stillede grupper såsom unge, lavtuddannede arbejdstagere og 
arbejdstagere med handicap;

22. mener, at med de nye tendenser til sociale og økonomiske forandringer, bør de fire 
elementer i flexicurity – et fleksibelt og pålideligt aftalesystem, aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, livslang læring og moderne sociale sikringsordninger - og deres 
indbyrdes balance revideres og styrkes;

Fremme af socialt rummelige arbejdsmarkeder

23. understreger, at hvis Europa skal komme styrket ud af den økonomiske krise, blive mere 
konkurrencedygtigt og konvergerende med højere vækst og kunne sikre vores 
velfærdssystemer på lang sigt, må vi gøre fuldt brug af vores arbejdsstyrkes potentiale;

24. understreger i denne forbindelse betydningen af at mindske segmenteringen og forbedre 
rummeligheden på arbejdsmarkedet for at forbedre de dårligt stillede gruppers muligheder 
for at komme ind på og gøre fremskridt på arbejdsmarkedet;

25. understreger betydningen af at integrere handicappede rettigheder i gennemførelsen af den 
dagsorden såvel som i alle aspekter af Europa 2020-strategien;

26. understreger betydningen af at prioritere en indsats over for ungdomsarbejdsløsheden; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte deres bestræbelser på at 
fremme de unges integration på arbejdsmarkedet, herunder tilvejebringelse af incitamenter 
for de unge og arbejdsgiverne; understreger i denne sammenhæng den afgørende 
betydningen af at lette overgangen fra skole til arbejde såvel som kompetenceafstemning, 
-opgradering og -tilpasning;

27. understreger, at politikker til fremme af ligestilling mellem kønnene og forening af 
arbejde, familieliv og privatliv kan bidrage til øget deltagelse af kvinder og mænd på 
arbejdsmarkedet;

Forbedring af jobkvalitet og arbejdsvilkår

28. mener, at de forskellige tiltag til fordel for fuld beskæftigelse bør suppleres med en styrket 
indsats for forbedring af jobkvaliteten og arbejds- og levevilkårene for alle arbejdstagere;

29. mener, at jobkvaliteten bør fremmes som et flerdimensionelt begreb, som dækker både 
ansættelsesforhold og selve arbejdet; opfordrer Kommissionen til at intensivere 
bestræbelserne på at revidere EU's definition og fælles indikatorer for jobkvalitet, for at 
gøre dem mere anvendelige ved evaluering og benchmarking af medlemsstaternes 
politikker;

30. understreger betydningen af at integrere aktørernes indsats for at forbedre jobkvaliteten og 
brugen af passende politiske instrumenter, herunder lovgivning, koordinering, udveksling 
af god praksis og selvstændige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter;
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31.  mener, at passende social beskyttelse bør betragtes som et centralt element, hvad angår 
ansættelsens kvalitet, og dermed også i begrebet jobkvalitet;

32. opfordrer Kommissionen til at færdiggøre sine lovforberedende aktiviteter og fremsætte 
de lovgivningsmæssige forslag, der bebudes i dagsordenen, under fuldstændig 
hensyntagen til resultatet af dens økonomiske og sociale konsekvensvurderinger og 
arbejdsmarkedets parters uafhængighed;  glæder sig over Kommissionens planer om at 
vurdere effektiviteten af lovgivningen om jobkvalitet og arbejdsforhold under behørig 
hensyntagen til udviklingen;

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

Den aktuelle økonomiske, finansielle og sociale krise i Europa har understreget den 
europæiske økonomiske og sociale models svagheder og har annulleret dele af de resultater, 
der var opnået. 

Siden de første virkninger af krisen slog igennem på arbejdsmarkedet i 2008, har Europa 
mistet 5,6 millioner arbejdspladser.

Der er i øjeblikket 23 051 millioner arbejdsløse i EU, svarende til 9,5 % af den erhvervsaktive 
befolkning, med alvorlige konsekvenser for vækst og velfærd i Europa. 

Lige så foruroligende er visse arbejdsgiveres vanskeligheder ved at rekruttere personale, især 
til højt kvalificerede stillinger.  Selv under krisen havde visse arbejdsgivere har svært ved at 
finde folk med passende kvalifikationer til de ledige stillinger. 

En styrkelse af den menneskelige kapital og beskæftigelsesevnen gennem en opdatering af 
kvalifikationerne vil bringe Europa tilbage på vejen mod økonomisk retablering. 

Vi skal give folk de rette incitamenter til at opdatere deres kvalifikationer, udforme 
uddannelserne og erhvervsuddannelserne, så de ligger tætter på arbejdet, udvikle en passende 
blanding af færdigheder og mere effektivt foregribe, hvilke kvalifikatiner der vil være behov 
for i fremtiden, for at sikre, at udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet i højere grad 
modsvarer hinanden.1

Medlemsstaterne har sat det ambitiøse mål om en 75 % beskæftigelsesfrekvensen for 20-64-
årige i 2020.

EU er i stand til at tage denne udfordring op, og har potentiale til at forbedre beskæftigelsen 
betydeligt.

I november 2010 vedtog Kommissionen et udkast til meddelelse med titlen "En dagsorden for 
nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse".

Denne dagsorden for nye kvalifikationer og job er en del af Europa 2020-strategien, som 
repræsenterer Kommissionens bidrag til opfyldelsen af medlemsstaternes ambitiøse mål om 
75 % beskæftigelse for de 20-64-årige i 2020.

Med henblik på at nå dette mål, foreslår Kommissionen en indsats centreret om fire 
prioriterede områder: 

• yderligere reform af arbejdsmarkedet, der sigter mod både mere fleksibilitet og større 
sikkerhed ("flexicurity")

• passende incitamenter for enkeltpersoner og virksomheder for at hjælpe dem med at 
investere i uddannelse og sikre den løbende ajourføring af deres færdigheder i 

                                               
1 Angående udbud og efterspørgsel efter kvalifikationer i Europa henvises til: ‘Skills supply and demand in 
Europe. Medium-term forecast up to 2020’, Luxembourg, 2010: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf
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overensstemmelse med arbejdsmarkedets krav 

• forslag, der fremlægges af Kommissionen med henblik på at sikre ordentlige 
arbejdsvilkår og samtidig forbedre kvaliteten af de arbejdsretlige bestemmelser i form af 
en revision af arbejdstidsdirektivet såvel som et lovgivningsmæssigt initiativ om 
forbedring af direktivet om midlertidig udstationering af arbejdstagere 

• foranstaltninger, der kan sikre, at vilkårene på arbejdsmarkedet fremmer jobskabelsen, 
bl.a. ved at nedbringe de administrative byrder og afgifter i forbindelse med 
arbejdskraften og mobiliteten, under henvisning til, at dette er en særlig vigtigt aspekt 
for sektorer i hurtig forandring, f. eks. sektorer med en intensiv anvendelse af F&U.

Selv om Kommissionens tilgang er fornuftig, er der ifølge ordføreren plads til forbedring, især 
med hensyn til følgende: 

• reduktion af de administrative byrder og bureaukratiet for små og mellemstore 
virksomheder med henblik på jobskabelse 

• skolefrafaldet under henvisning til, at det er op til medlemsstaterne at træffe 
forebyggende foranstaltninger og tilbyde eleverne alternativer inden for de faglige 
uddannelser og lærlingeuddannelserne 

• foranstaltninger til forbedring af balancen mellem arbejds- og familieliv 

• bedre overvågning og foregribelse af den fremtidige efterspørgsel efter kompetencer, 
således at man bedre kan tilnærme udbuddet og orientere udvikling af færdigheder så 
man forbedrer udsigterne til beskæftigelse livet igennem 

• foranstaltninger rettet mod unge med henblik på deres integration på arbejdsmarkedet, 
også inden de formelt har afsluttet deres uddannelse, bl.a. ved hjælp af praktikophold, 
der fører til nye jobmuligheder  

• behovet for at styrke reglerne om flexicurity og tilpasse dem til de socioøkonomiske 
forhold i hver enkelt medlemsstat, med henblik på at sikre et fleksibelt arbejdsmarked, 
proaktive politikker i forhold til dette marked, livslang læring og moderne 
velfærdssystemer

• behovet for at forbedre direktivet om midlertidig udstationering af arbejdstagere med 
henblik på at mindske bureaukratiet og løse problemerne med dobbeltbeskatning og 
således fremme den frie bevægelighed for arbejdstagere

• behovet for yderligere fremskridt, hvad angår gensidig anerkendelse af kvalifikationer 
mellem EU og tredjelande 

• tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. 

Hvis vi skal udvikle effektive politikker for beskæftigelse og uddannelse og fremme den 
enkeltes karrierevalg, har vi behov for at forbedre kapaciteten i medlemsstaterne og Unionen, 
forudse og foregribe karakteren af fremtidige kvalifikationer og sikre, at de er i tråd med 
arbejdsmarkedets behov. 
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