
 

Covid-19: hoe bestrijdt de EU jeugdwerkloosheid
 

Jeugdwerkloosheid blijft een punt van grote bezorgdheid in de nasleep van de
coronacrisis. Ontdek meer over een EU-initiatief om jongeren te helpen bij het zoeken
naar een baan.
 
Covid-19 kan leiden tot het ontstaan van een “lockdown generatie”, omdat de crisis een impact
heeft op de arbeidskansen voor jongeren. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
heeft de pandemie een “rampzalige en disproportionele” impact op jeugdwerkgelegenheid. De
meest recente cijfers tonen aan dat jonge mensen enorme obstakels tegenkomen om door te
gaan met hun opleidingen en onderwijs, om van baan te wisselen en de arbeidsmarkt in te
stappen.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745879/lang--en/index.htm


Meer over EU-actie tegen jeugdwerkloosheid.
 
Jeugdwerkloosheid verlagen in tijden van het
coronavirus
 
Vóór de pandemie was jeugdwerkloosheid (15-24) 14,9%, minder dan de piek in 2013, wanneer
het 24,4% was. In augustus 2020, was het 17,6% en het wordt verwacht dat het zal blijven
stijgen. De economische prognose van de Commissie voor de zomer 2020 voorspelt dat de EU-
economie zal krimpen met 8,3% in 2020, de grootste recessie in haar geschiedenis. Om de
impact op jonge mensen op te vangen, stelde de Commissie in juli 2020 het volgende voor: “
Meer banen voor jongeren – Een brug naar banen voor de volgende generatie”.
 
Ontdek wat de EU doet om de Covid-19-crisis aan te pakken via onze tijdlijn.
 

Wat is de Jongerengarantie?
 
De Commissie stelt voor om de Jongerengarantie te versterken. Het werd gelanceerd tijdens de
werkgelegenheidscrisis in 2013 en wil verzekeren dat jongeren – jonger dan 25 – een
behoorlijke werkaanbieding, verder onderwijs of een stageplaats krijgen binnen de eerste vier
maanden van werkloosheid of als schoolverlater.
 

In een resolutie die door het Parlement op 8 oktober werd goedgekeurd, onthaalden de EP-
leden het voorstel van de Commissie positief, maar willen meer financiering voor de volgende
programmeringsperiode (2021-2027) van de Jongerengarantie. EP-leden zijn immers
teleurgesteld over de beslissing op de EU-top in juli om te bezuinigen op het budget voor
ondersteuning van jeugdwerkgelegenheid.

Het steunpakket voor jeugdwerkgelegenheid heeft vier onderdelen:
• versterking van de Jongerengarantie

• beroepsonderwijs en -opleiding toekomstbestendig maken

• een nieuwe impuls voor stagecontracten

• aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de jeugdwerkgelegenheid

Een verbeterde Jongerengarantie
• die beschikbaar is voor jongeren tussen 15 - 29 (tot nu toe was de maximumleeftijd 25)

• heeft een breder bereik om kwetsbare groepen te betrekken, zoals minderheden en jongeren
met een handicap

• weerspiegelt de behoeften van ondernemingen, en biedt de nodige vaardigheden en
voorbereidende lessen aan

• levert advies en begeleiding op maat
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/soziale-sicherheit/20171201STO89305/jugendbeschaftigung-unterstutzende-massnahmen-der-eu
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1269
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/youth-employment-support-bridge-jobs-next-generation_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200424STO77802/coronavirus-tijdlijn-van-eu-acties
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201002IPR88443/parliament-calls-on-member-states-to-fully-exploit-the-european-youth-guarantee
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200709IPR83011/eu-recovery-and-long-term-budget-leaders-must-do-better


Bovendien pleit het Parlement voor de invoering van een wettelijk kader om onbetaalde stages
in de EU te verbieden. EP-leden hebben ook kritiek op het feit dat niet alle EU-landen de
vrijwillige aanbevelingen van de Jongerengarantie naleven, en roepen daarom op om het
bindend te maken.
 
Neem een kijkje wat de EU doet voor het economische herstel van de coronapandemie.
 
Parlement wil meer ambitie zien
 
In een resolutie over de EU-richtlijnen inzake werkgelegenheid, die op 10 juli werden
goedgekeurd, vroegen EP-leden om een herziening van de toekomstige richtlijnen in het kader
van Covid-19, en benadrukten de noodzaak om de strijd tegen jeugdwerkloosheid een prioriteit
te maken met een verbeterde Jongerengarantie.
 
Het Parlement stond in juli ook achter een groter budget (tot €145 miljoen voor 2020) voor het
werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren (YEI), het voornaamste begrotingsinstrument voor
Jongerengarantieprogramma’s in EU-landen.
 
Het Parlement keurde in 2018 een resolutie goed voor een omvangrijke verhoging van de
financiering van de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de volgende EU-
meerjarenbegroting.
 
EP-leden waren positief over het feit dat dit initiatief sinds 2013 meer dan 1,6 miljoen jongeren
gesteund heeft, maar willen nu verbeteringen, inclusief een verhoging van de leeftijdsgrens en
het vastleggen van duidelijke criteria en werkomstandigheden.
 
Ontdek wat Europarlementsleden te zeggen hebben over jeugdwerkloosheid.
 

24 miljoen
In  de  zeven  jaar  sinds  de  lancering,  heeft  het  Jongerengarantie
programma  meer  dan  24  miljoen  jongeren  geholpen.

Meer informatie

Meer banen voor jongeren – Een brug naar banen voor de volgende generatie
Factsheet: Beroepsonderwijs en -opleiding
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus/20200625STO82007
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82730/eu-must-prioritise-fight-against-youth-unemployment-homelessness-and-poverty
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0018_NL.html
https://epnewshub.eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/youth-employment-support-bridge-jobs-next-generation
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/youth-employment-support-bridge-jobs-next-generation
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/youth-employment-support-bridge-jobs-next-generation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_1254
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_1254
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22828&langId=en

