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Om: Styrkelse af ungdomsgarantien

Kommissionens formand Ursula von der Leyen har i sine politiske prioriteter erklæret, at hun vil gøre 
ungdomsgarantien til et permanent instrument til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, at den bør 
have et øget budget, og at der bør være regelmæssig rapportering for at sikre, at den lever op til det, 
den lover, i alle medlemsstater. Den 1. juli 2020 fremlagde Kommissionen et forslag til Rådets 
henstilling om en bro til beskæftigelse – styrkelse af ungdomsgarantien og erstatning af Rådets 
henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti1.

Som følge af covid-19-pandemien er omfanget af arbejdsløshed og inaktivitet i EU stigende, og 
millioner af mennesker risikerer at miste deres job. Ungdomsarbejdsløsheden var i juni 2020 på 
16,8 % for hele EU, et tal, der forventes at stige kraftigt. Unge vil sandsynligvis blive hårdest ramt af 
de negative konsekvenser af krisen.

1. Mener Rådet, at den nedskæring i bevillingen til målrettede tiltag for unge, der ikke er i 
beskæftigelse, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i dets konklusioner af 21. juli 2020, 
understøtter EU's ambitioner om at investere i de unge? Hvordan kan denne betydelige 
nedskæring være berettiget, hvis bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed er en af EU's 
topprioriteter? Hvordan kan denne betydelige nedskæring tackle behovet for at udvikle 
færdigheder og bidrage til at løfte de sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer i tiden efter 
covid-19?

2. Hvordan agter Rådet at tilskynde medlemsstaterne til at gøre instrumentet mere effektivt? Støtter 
Rådet Parlamentet i dets opfattelse af, at kvaliteten af de job og erhvervspraktik, der tilbydes 
unge, er af afgørende betydning for at sikre en vellykket integration af dem på arbejdsmarkedet? 
Agter Rådet at indføre bindende kvalitetskrav for tilbuddene?

3. Hvilke konkrete foranstaltninger agter Rådet at træffe for at forbedre ungdomsgarantiens 
opsøgende strategier og inklusivitet?
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