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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje
(2013/2045(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2010 om fremme af unges adgang til 
arbejdsmarkedet, styrkelse af status som praktikant og lærling1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om initiativet "Muligheder for unge" 
(COM(2011)0933) og Parlamentets beslutning af 24. maj 2012 om initiativet "Muligheder 
for unge" samt dets forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen om initiativet 
"Muligheder for unge"2 (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af initiativet "Muligheder 
for unge" (COM(2011)0727),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "Unge på vej" (COM(2010)0478),

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

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

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. december 2012 om anden fase af 
høringen af arbejdsmarkedets parter på EU-niveau om en kvalitetsramme for 
praktikophold (COM(2012)0728),

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

– der henviser til Eurofound-rapporten af 13. juni 2012 med titlen "Youth Guarantee: 
Experiences from Finland and Sweden",

– der henviser til sin beslutning af januar 2013 om en ungdomsgaranti3, 

– der henviser til den politiske aftale, der blev indgået i Rådet den 28. februar 2013 om en 
rådshenstilling om indførelse af en ungdomsgaranti,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En EU-strategi for unge – investering og 
mobilisering.  En fornyet åben koordinationsmetode tilpasset udfordringer og muligheder 
på ungdomsområdet" (KOM(2009)0200) af 27. april 2009, 

– der henviser til forslaget til ændring til Kommissionens forslag om Den Europæiske 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0007.
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Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2006 (COM(2011)0607),

– der henviser til erklæringen af 30. januar 2012 fra Det Europæiske Råds medlemmer med 
titlen "På vej mod vækstfremmende konsolidering og beskæftigelsesfremmende vækst",

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at 23 % af aktive unge var arbejdsløse i januar 2013 med andele fra 15 % 
eller færre i Østrig, Danmark, Tyskland og Nederlandene til over 55 % i Grækenland og 
Spanien, hvilket vidner om markante geografiske forskelle,

B. der henviser til, at 7,5 millioner unge i alderen 15-24 og 6,5 millioner i alderen 25-29 ikke 
var under uddannelse, beskæftigelse eller erhvervsuddannelse (NEETs), heriblandt 
medlemmer af sårbare grupper som unge med helbredsproblemer eller handicap og enlige 
mødre, en udvikling med alvorlige sociale konsekvenser såsom ringe eller usikre 
fremtidige beskæftigelsesperspektiver eller tilmed mentale og fysiske problemer; der 
henviser til, at disse problemer sandsynligvis vil stige i den nærmeste fremtid,

C. der henviser til, at det økonomiske tab som følge af unges udtrædelse af arbejdsmarkedet i 
2011 vurderedes til 153 mia. EUR svarende til 1,2 % af EU's BNP1; der henviser til, at 
dette udgør en alvorlig social og økonomisk byrde,

D. der henviser til, at unge er særligt ugunstigt stillede under økonomiske kriser i højere grad 
end andre grupper; der henviser til, at den aktuelle arbejdsløshed for mange unge kan 
forventes at blive en langvarig arbejdsløshed, hvilket giver risiko for social udstødelse; der 
henviser til, at dette har alarmerende konsekvenser for de enkelte unge, forringer deres 
selvtillid, forhindrer dem i at indfri deres ambitioner og forsinker deres forudsætninger for 
et uafhængigt voksenliv, heriblandt grundlæggelse af en familie, og at det herved også har 
alvorlige konsekvenser for den sociale, økonomiske og demografiske situation i Europa,

E. der henviser til, at EU inden for rammerne af Lissabonstrategien 2000-2010 har påtaget 
sig at forbedre uddannelsesniveauet, nedbringe skolefrafaldet til mindre end 10 % senest i 
2020 og hæve procenten for færdiggørelse af videregående eller tilsvarende uddannelse til 
mindst 40 %,

F. der henviser til, at SMV'er, der er en drivkraft for økonomisk vækst og jobskabelse og for 
opfyldelsen af målene i Europa 2020-strategien, har mistet over 3,5 millioner job som 
følge af den økonomiske krise, hvilket har ført til nedlæggelse af arbejdspladser med 
konsekvenser for alle arbejdstagere, heriblandt unge arbejdstagere,

                                               
1 Eurofound (2012), ‘NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs 
and policy responses in Europe’. Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg.
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G. der henviser til, at den økonomiske krise, som startede i 2008, har haft en negativ 
indvirkning på såvel efterspørgslen som udbuddet på arbejdsmarkedet og dermed 
dramatisk har øget usikkerheden om beskæftigelsesperspektiver; det er derfor afgørende 
for alle arbejdsløse at blive bedre informeret om beskæftigelsesperspektiver,

1. understreger, at de politiske foranstaltninger, der gennemføres i medlemsstaterne, skal 
diversificeres og bør tage højde for alle potentielle hindringer for unges vej mod 
bæredygtig beskæftigelse, idet der bør fokuseres særlig på sårbare grupper, der er 
potentielt dårligere stillet i mange henseender;

2. understreger, at deltagelsen af alle relevante interessenter, herunder udbydere af almen og 
erhvervsfaglig uddannelse, de enkelte arbejdsgivere, offentlige og private 
arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter, organisationer inden for den tredje sektor, 
sundhedsmyndigheder og andre myndigheder er væsentlig for en vellykket gennemførelse 
af en række forskellige foranstaltninger til fremme af beskæftigelse for unge og 
beskæftigelsesegnethed på en integreret måde; understreger, at foranstaltningerne skal 
være fleksible, så de kan opfylde de tiltagende behov på arbejdsmarkedet;

3. anerkender den særligt vanskelige situation i visse regioner, hvor niveauet af 
arbejdsløshed blandt unge er over 25 %; glæder sig over, at EU-støtten til beskæftigelse 
for unge vil blive yderligere styrket gennem det foreslåede EU-
ungdomsbeskæftigelsesinitiativ med et budget på 6 mia. EUR over den syvårige periode 
2014-2020;

4. glæder sig over beslutningen fra Rådet (EPSCO) af 28. februar 2013 om at enes om en 
rådshenstilling om at indføre en ungdomsgaranti; anbefaler at udvide støtteberettigelsen til 
nyuddannede under 30; understreger, at denne foranstaltnings succes i høj grad vil 
afhænge af andre faktorer, f.eks. offentlige og styrkede private arbejdsformidlingers 
infrastruktur og kapacitet, tilgængeligheden af studiepladser, udbuddet af uddannelse og 
lærlingepladser, samt hvorvidt vellykkede erfaringer fra andre medlemsstater kan 
overføres og gennemføres; understreger, at ungdomsgarantien skal integreres inden for 
den bredere ramme af aktive arbejdsmarkedspolitikker, samtidig med at der sikres høje 
kvalitetsstandarder;

5. tilskynder medlemsstaterne til at styrke deres støtte til virksomheder, kooperativer og 
organisationer inden for den tredje sektor, der ønsker at deltage i ordninger under 
ungdomsinitiativet i tæt samarbejde med offentlige og private arbejdsformidlinger, 
herunder gennem skatteincitamenter, tilskud til omkostninger i forbindelse med 
fastansættelse og muligheden for adgang til finansiering af uddannelse i virksomhederne, 
hvilket vil støtte virksomhederne i at tilbyde beskæftigelse og uddannelse af høj kvalitet 
og vil være en investering i unges potentiale på en effektiv og målrettet måde;

6. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde yderligere specifikke opsøgende strategier 
målrettet NEETs, der bør kombinere effektive former for intervention med det formål at 
håndtere tidligt skolefrafald og reintegrationen af dem, der forlader skolen tidligt, gennem 
strategier til fremme af en gnidningsfri overgang fra uddannelse til arbejde og en øget 
beskæftigelsesegnethed for unge samtidig med, at de praktiske og logistiske barrierer, som 
unge med mere komplekse behov står overfor, fjernes;
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7. støtter oprettelsen af Erasmus for alle-programmet og indførelsen af et separat kapitel for 
ungdom og en separat budgettildeling samtidig med en øget støtte til dem, der er aktive 
inden for ungdomsarbejde, men ikke inden for institutionaliserede rammer; mener, at 
erhvervelsen af flere og forskellige færdigheder, også gennem studier i udlandet, vil 
fremme unges deltagelse i samfundet og forbedre deres perspektiver på arbejdsmarkedet;

8. opfordrer medlemsstaterne til at støtte selvstændig erhvervsvirksomhed blandt unge ved at 
skabe faciliteter og gunstige vilkår for opstart af deres egne virksomheder, f.eks. ved at 
mindske bureaukratiet og indføre favorable skattepolitikker;

9. glæder sig i forbindelse med fremme af selvstændig erhvervsvirksomhed blandt unge over 
den foreslåede efterfølger til mikrofinansieringsfaciliteten Progress under programmet for 
social udvikling og innovation for perioden 2014-2020 for bedre at imødekomme 
efterspørgslen blandt bl.a. unge;

10. opfordrer til at følge en ambitiøs holistisk politisk tilgang, der omfatter almen og 
erhvervsfaglig uddannelse og initiativer til selvstændig erhvervsvirksomhed for alle unge 
på alle de forskellige niveauer på en integreret måde;

11. opfordrer medlemsstaterne til at sikre rammer af høj kvalitet for praktikophold 
underbygget af finansiel støtte og obligatorisk overvågning samt en fælles 
kvalitetsstandard for praktikophold; understreger, at der er behov for aktivt at fremme og 
øge kendskabet til sådanne programmer blandt iværksættere;

12. understreger, at den europæiske alliance for lærlingeuddannelser også bør støtte 
europæiske og nationale kampagner for at ændre opfattelsen af erhvervsfaglig uddannelse 
og bør organisere et regulært debatforum om overvågning af EU-strategien for 
lærlingeuddannelse med alle relevante europæiske og nationale interessenter; 
understreger, at der også bør gives incitamenter til at lette finansieringen af 
grænseoverskridende uddannelsesaktiviteter, der giver virksomheder og 
arbejdsmarkedsparter mulighed for at engagere sig i etableringen af 
vekseluddannelsessystemer;

13. opfordrer medlemsstaterne til at fremme unge arbejdstageres mobilitet ved hjælp af 
yderligere tiltag i retning af en gensidig anerkendelse af kvalifikationer og færdigheder og 
styrket koordinering af nationale sociale sikringsordninger, navnlig hvad angår 
pensionsordninger, og ved fortsat at investere grundlæggende i sproguddannelse;

14. understreger nødvendigheden af at indføre reformer af EURES med henblik på proaktivt 
at matche jobsøgende og personer, der skifter job, til eksisterende ledige stillinger, og i 
nødvendigt omfang at reformere offentlige arbejdsformidlinger for bedre at målrette deres 
aktiviteter og tilgange til unge; understreger, at der er behov for at fremme kendskabet til 
EURES og øge dets synlighed og tilgængelighed som en karriererådgivningsordning, der 
støtter studerende, så de kan blive mere bevidste om deres aspirationer og kapacitet samt 
om eksisterende jobmuligheder;

15. opfordrer medlemsstaterne til på korrekt vis at anerkende og validere ikke-formel 
uddannelse og opnåede færdigheder som en form for valorisering af kompetencer, der er 
opnået på arbejdsmarkedet;
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16. understreger, at der må tages hånd om problemet med "hjernespild", idet det for højt 
kvalificerede og veluddannede unge, der arbejder langt under deres potentiale, resulterer i 
en manglende anvendelse af deres aktuelle færdigheder og kvalifikationer, mens det 
samtidig har negative sociale og psykologiske konsekvenser for dem;

17. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle individuel karriererådgivning og vejledning, der 
starter allerede på sekundærtrinnet, med det formål at give unge mulighed for at træffe 
velinformerede valg med hensyn til deres videregående uddannelse, og til samtidig 
indføre mekanismer, der kan overvåge de tilgængelige muligheder og vurdere, med hvor 
stor succes unge efterfølgende finder arbejde;

18. understreger, at alle finansielle ressourcer, der investeres aktivt i bekæmpelsen af 
ungdomsarbejdsløshed, bør anvendes effektivt; opfordrer medlemsstaterne til at indføre en 
overvågnings- og evalueringsordning for de gennemførte beskæftigelsesforanstaltninger 
og et system til at kontrollere effektiviteten af disse foranstaltninger med henblik på i 
stigende grad at arbejde hen imod evidensbaserede politikker, der også kan deles på EU-
niveau;

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

Unge befinder sig i øjeblikket i en meget vanskelig situation på arbejdsmarkedet. 
Arbejdsløsheden for alle personer i den arbejdsdygtige alder er på ca. 11 %, hvorimod den for 
unge er dobbelt så høj (23 %). I øjeblikket er over 5,5 millioner personer under 25 år 
arbejdsløse i det samlede EU. Der er imidlertid enorme forskelle mellem lande: mens 
ungdomsarbejdsløsheden i Tyskland og Østrig ligger under 9 %, er tallene over 55 % i det 
kriseramte Grækenland og Spanien. Den økonomiske krise, der påvirkede og stadig påvirker 
EU-landene i større eller mindre omfang, har betydet, at der ikke bare mangler nye job, men 
at arbejdsgiverne søger at opnå besparelser og derfor reducerer den eksisterende 
beskæftigelse. Det er hyppigst og i størst udstrækning personer ansat på tidsbegrænsede 
kontrakter samt dem, der udfører arbejde, der ikke er baseret på ansættelseskontrakter, der 
bliver fyret, dvs. typisk unge, der er på vej ud på eller nyligt er kommet ud på 
arbejdsmarkedet. Statistikker for Europa som helhed viser, at unge tæller for 40 % af dem, der 
er ansat på midlertidige kontrakter, men udgør 13 % af den samlede arbejdsstyrke. Herudover 
er der problemerne med manglende erfaring og kvalifikationer, der ikke passer til 
arbejdsmarkedets krav. Samlet set tegner der sig et ikke særlig optimistisk perspektiv for 
unge, der er på vej til at blive voksne. Manglende arbejde og ingen tegn på større ændringer i 
de ringe perspektiver for unge afspejles i en stadig værre demografisk situation i Europa. 
Unge udskyder enhver beslutning om at grundlægge en familie og få børn til en gang i 
fremtiden, eftersom deres fremtidige arbejdssituation er så usikker.

Derfor må indsatsen for at håndtere ungdomsarbejdsløsheden koordineres med 
foranstaltninger til at stimulere et generelt økonomisk opsving og en reform af 
beskæftigelsespolitikken. Der er behov for initiativer til at fremme iværksætteri og til at 
bevare flest mulige eksisterende job, og der bør også træffes foranstaltninger til at tilskynde 
iværksættere til at skabe nye job. En reel forbedring af situationen for unge afhænger i vid
udstrækning af statsstøtte og forbedret koordination mellem arbejdsformidlinger, 
karriererådgivningstjenester, uddannelsesinstitutioner og ungdomsstøttetjenester, herunder 
aktiv deltagelse af arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for unge og 
ungdomsorganisationer. 

Rådets (EPSCO) vedtagelse af en ungdomsgaranti vil være en vigtig politisk impuls. Formålet 
med initiativet er at give unge under 25 beskæftigelse, videreuddannelse, et praktikophold 
eller erhvervsfaglig uddannelse. I betragtning af den klare statistiske evidens, der understreger 
arbejdsløshedsstrukturen blandt unge, bør aldersgrænsen for modtagere af denne støtte øges 
til 30. De midler, der ydes til dette formål fra en separat budgetbevilling og fra Den 
Europæiske Socialfond, vil udgøre en reel støtte til medlemsstaterne i disse vanskelige tider. 
Der bør også tages særlig hensyn til de vigtige elementer, der er en forudsætning for at sikre, 
at initiativet bliver vellykket, bl.a. at man har en passende driftsstruktur, at de offentlige og 
private arbejdsformidlinger er effektive og at uddannelse og praktikophold er af høj kvalitet.

Alle disse aktiviteter skal knyttes sammen med en øget støtte til virksomheder og 
organisationer inden for den tredje sektor, der ønsker at deltage i ordninger under 
ungdomsinitiativet i tæt samarbejde med offentlige arbejdsformidlinger, gennem 
skatteincitamenter, tilskud til omkostninger i forbindelse med fastansættelse og muligheden 
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for adgang til finansiering for at støtte virksomheder, der yder uddannelse af høj kvalitet. Det 
er vigtigt, at medlemsstaterne ikke er begrænset til de løsninger, der er fastsat i 
Kommissionens forslag, men også kan anvende instrumenter, hvis effektivitet er blevet 
afprøvet i andre medlemsstater, og som giver mulighed for en bedre tilpasning til de enkelte 
arbejdsmarkeders specifikke karakteristika.

Drøftelsen af unges situation må ikke se bort fra de såkaldte NEETs (personer, der ikke er i 
beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse). Andelen af NEETs i Europa er steget 
i de seneste år og udgør i øjeblikket over 1,5 %. Dette fænomen bør studeres nærmere, særlig 
eftersom de, der forlader uddannelsessystemet selv uden grundlæggende kvalifikationer, 
dømmer sig selv til social udstødelse. Medlemsstaterne bør udvikle en mere specifik tilgang 
til NEETs, der kombinerer effektiv intervention bestående i at håndtere tidligt skolefrafald og 
reintegrationen af dem, der forlader skolen tidligt, med foranstaltninger til at lette overgangen 
fra skole til arbejdsmarked, øge beskæftigelsesegnetheden for unge og fjerne de praktiske og 
logistiske barrierer, som unge med mere komplekse behov står overfor.

Kvalifikationer, der ikke passer til arbejdsmarkedet, er sammen med manglende 
erhvervserfaring uden tvivl en af de vigtigste grunde til den høje ungdomsarbejdsløshed. Af 
denne grund er det nødvendigt at modernisere uddannelse ved at omdanne 
uddannelsespolitikken til et basisinstrument for investering i unges fremtid og forbedring af 
deres situation på arbejdsmarkedet ved at tilpasse skoleforløbet til arbejdsmarkedets aktuelle 
og fremtidige behov. En ordning med individuel karriererådgivning vil være en hjælp til at nå 
dette mål. Denne ordning bør allerede være tilgængelig på sekundærtrinnet sammen med en 
ordning til overvågning af fremtidige jobtilbud med henblik på at sikre efterfølgende 
beskæftigelsesegnethed, således at unge kan træffe mere oplyste og velovervejede valg med 
hensyn til retningen for deres videre uddannelse. 

Et vigtigt element i politikken for introduktion af unge på arbejdsmarkedet er at fremme 
selvstændig erhvervsvirksomhed. Alle foranstaltninger, der har til formål at udvikle 
uafhængige iværksætterinitiativer og udvikle individuelle talenter, bør fortsættes og støttes. 
Unge bør vide, hvordan de skal opstarte deres egen virksomhed, og hvor de kan finde hjælp til 
administration. Ordningen med fordele og gunstige vilkår i form af skattefritagelser eller -
lettelser bør tilskynde dem til dette. Derfor er det væsentligt, at idéen med at støtte 
selvstændig erhvervsvirksomhed og at yde støtte til at opnå opstartsfinansiering videreføres i 
programmet for social udvikling og innovation for perioden 2014-2020.

Jobmobilitet er en anden måde at håndtere arbejdsløshed blandt unge på. Der er over en 
million registrerede jobtilbud i EU, men stillingerne forbliver ubesatte, fordi der på de steder, 
hvor de er ledige, ikke er tilstrækkelig mange personer, der er interesseret i dem.  Det er ikke 
populært at bo uden for sit eget land. Kun 2 % af EU's borgere bor i et land, som ikke er deres 
eget oprindelsesland. I betragtning af at unge har en større tendens og er bedre i stand til at 
flytte for at søge arbejde, bør det gøres lettere for dem at gøre dette. Yderligere tiltag i retning 
af en gensidig anerkendelse af kvalifikationer og færdigheder, koordination af nationale 
sociale sikringsordninger, navnlig hvad angår pensionsordninger, og væsentlig investering i 
sproguddannelse er afgørende elementer af mobilitetsstøtte. En fortsat reform af EURES-
netværket, gennem hvilket unge har adgang til information og aktivt kan søge job, er et af 
elementerne. Dette netværk må yderligere fremmes for at øge synligheden og 
tilgængeligheden sammen med en forbedring af karriererådgivningssystemet.
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Det er også værd at understrege indførelsen inden for rammerne af Erasmus for alle-
programmet af et separat kapitel for ungdom med en separat budgettildeling samtidig med 
støtte til grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke inden for 
institutionaliserede rammer; Opnåelsen af en række forskellige færdigheder, herunder på en 
uformel måde, vil fremme unges deltagelse i samfundet og forbedre deres konkurrenceevne 
på arbejdsmarkedet.

Det er yderst vigtigt at give unge praktikophold af høj kvalitet, at yde tilstrækkelig finansiel 
støtte til organisatorer af praktikophold og at indføre obligatorisk overvågning af den ordning, 
der sikrer, at praktikophold og deres effektivitet bevares på et passende niveau. Der er behov 
for at sikre, at praktikophold fremmes stærkt blandt arbejdsgivere, der bør se ordningen som 
en mulighed for at forberede en person til et specifikt job og dermed en mulighed for at 
ansætte og beholde en uddannet og velkvalificeret arbejdstager. Der bør også gives støtte til 
yderligere udvikling af erhvervsuddannelse. Der bør organiseres europæiske og nationale 
kampagner for at fremme erhvervsuddannelse, og EU-strategien for lærlingeuddannelse bør 
overvåges. 

Det er også meget vigtigt, at medlemsstaterne anerkender og validerer ikke-formel 
uddannelse, dvs. færdigheder, der er opnået uden for det formelle uddannelsessystem. Disse 
færdigheder kan bidrage positivt til unges personlige udvikling og øge deres aktive 
borgerskab, styrke deres sociale integration og øge deres beskæftigelsesegnethed.

Der må også tages højde for spørgsmålet om "hjernespild", dvs. problemet med højt 
kvalificerede og veluddannede unge, der arbejder langt under deres potentiale, hvilket har 
negative sociale og psykologiske konsekvenser for dem; 

Som konklusion bør alle de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer, analyseres med 
hensyn til deres effektivitet, og alle indførte mekanismer bør overvåges, efterhånden som de 
udvikler sig. Der bør redegøres effektivt for de anvendte midler. Den meget vanskelige 
situation, som unge befinder sig i, kræver en beslutsom intervention og investering af 
passende finansielle ressourcer, men i den aktuelle økonomiske situation i Europa, hvor der 
hersker en politik med finansiel konsolidering, må disse midler målrettes korrekt og tilføre en 
synlig forbedring af situationen.


