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Unge fortjener alle muligheder for at udvikle deres fulde potentiale til at forme EU’s fremtid og trives i
den grønne og digitale omstilling. Unge står ofte over for en vanskelig start på arbejdsmarkedet, hvilket
er blevet understreget af coronaviruspandemien.
UNGDOMSARBEJDSLØSHED

toppede med 24,4 % i 2013

24%

15.4% ungdomsarbejdsløshed
i april 2020

22%

Stadig mere end det dobbelte
af den gennemsnitlige generelle
arbejdsløshedsprocent. Nu frygter
mange en massiv stigning inden
længe.
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EU hjælper medlemsstaterne med at tackle dette problem direkte ved at foreslå:

En bro til job
- styrkelse af
ungdomsgarantien

Fremtidssikring
af EU’s politik for
erhvervsuddannelse

Fornyet skub i
Yderligere
lærlingeuddannelserne foranstaltninger til støtte
for ungdomsbeskæftigelse

Et tocifret milliardbeløb i EUR i støtte til genopretningsplanen for unge
Større prioritering af investeringer, der kan hjælpe unge på kort og mellemlang sigt, blandt medlemsstaterne

EN BRO TIL JOB: STYRKELSE AF UNGDOMSGARANTIEN
Hvis man tilmelder sig ungdomsgarantien, får man et tilbud
om beskæftigelse, uddannelse, læreplads eller praktikplads
inden for fire måneder.
EU oprettede ungdomsgarantien i 2013 og har siden bygget bro til arbejdsmarkedet
for over 24 millioner unge.

Den nye og forbedrede bro til job vil:
være mere inkluderende med et bredere
opsøgende arbejde med særligt fokus på
dårligt stillede grupper

omfatte unge mellem 15
og 29 år

yde skræddersyet
rådgivning og vejledning
og skræddersyede
mentorordninger.

knytte an til virksomhedernes, især
SMV’ernes, behov og give de nødvendige
kvalifikationer — navnlig for den grønne og
digitale omstilling

FREMTIDSSIKRING AF EU’S POLITIK FOR ERHVERVSUDDANNELSE
Erhvervsuddannelse hjælper unge med at forberede sig på deres første job og gør det muligt for voksne at lære nye
færdigheder og udvikle deres karriere. Den vil være en afgørende faktor for at hjælpe de unge med at komme ind
på arbejdsmarkedet i genopretningsperioden. Med den foreslåede henstilling vælger Kommissionen en ny tilgang til
erhvervsuddannelse, der gør den mere moderne, attraktiv, fleksibel og egnet til den digitale tidsalder og den grønne
omstilling.
Se mere

FORNYET SKUB I LÆRLINGEUDDANNELSERNE
Lærlingeuddannelser er til fordel for alle:

Virksomhederne
får den faglærte
arbejdskraft, de
har brug for i
fremtiden.

De unge
udvikler deres
færdigheder og
finder arbejde.

EU’s indsats vil bidrage til at øge
udbuddet af lærlingeuddannelser, f.eks.
ved at tilskynde til støtte til SMV’er
og mobilisere lokale og regionale
myndigheder. Den europæiske alliance
for lærlingeuddannelser har været
afgørende for tilvejebringelsen af mere
end 900 000 lærepladser til unge, siden
den blev lanceret i 2013. Kommissionen
vil forny den for at udløse et fornyet
engagement i tilvejebringelse af digitale
og grønne lærlingeuddannelser.

Kommissionen opfordrer også indtrængende medlemsstaterne til at øge støtten til
ungdomsbeskæftigelse gennem NextGenerationEU og det fremtidige EU-budget. Det
overordnede mål er, at medlemsstaterne investerer EU-midler af et omfang på mindst
22 mia. EUR i ungdomsbeskæftigelse:
EU kan f.eks. være med til at finansiere:
Etableringsstøtte og -lån
til unge iværksættere,
mentorordninger og
virksomhedsvæksthuse

Bonusser til SMV’er,
der ansætter lærlinge

Kurser, der gør det muligt
for arbejdstagerne
at erhverve sig nye
færdigheder, der er behov
for på arbejdsmarkedet

Kapacitetsopbygning
i den offentlige
arbejdsformidling

Uddannelse inden for
karriereplanlægning
i det formelle
uddannelsessystem

Investeringer i
infrastruktur og teknologi
til digital læring.

© Den Europæiske Union, 2020
Videreanvendelse af dette dokument er tilladt med passende kildeangivelse og angivelse af eventuelle ændringer (Creative Commons Attribution 4.0 Internationallicens). Ved enhver anvendelse eller gengivelse af elementer, der ikke ejes af Den Europæiske Union, kan det være nødvendigt at indhente tilladelse direkte fra indehaverne af ophavsrettighederne. Alle billeder © Den Europæiske Union, © Adobe Stock, © Shutterstock. Ikoner © Flaticon — alle rettigheder forbeholdes.
Print
PDF

ISBN 978-92-76-20260-8
ISBN 978-92-76-20246-2

doi:10.2767/39673
doi:10.2767/253844

KE-02-20-487-DA-C
KE-02-20-487-DA-N

