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FORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at Kommissionen siden indførelsen af den europæiske 

beskæftigelsesstrategi i 1997 har støttet en række foranstaltninger, der skal forbedre de 

unges beskæftigelses- og uddannelsesperspektiver1, og at EU’s indsats siden krisen særligt 

har haft fokus på ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

B. der henviser til, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er et initiativ til støtte for unge, der 

ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse (NEET'er), unge langtidsledige og unge, der 

ikke er registreret som jobsøgende, og som bor i regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden 

var højere end 25 % i 2012; 

C. der henviser til, at ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet dækker 

forskellige foranstaltninger, idet ungdomsgarantien har til formål at fremme strukturelle 

reformer på uddannelsesområdet, mens ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er et 

finansieringsinstrument, der fungerer som en kortsigtet foranstaltning til bekæmpelse af 

ungdomsarbejdsløshed; der henviser til, at ungdomsgarantien finansieres under ESF, de 

nationale budgetter og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, mens 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet kan finansiere direkte tilvejebringelse af job, 

lærlingeuddannelser, praktikophold eller fortsat uddannelse for målgruppen for 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i de støtteberettigede regioner; der henviser til, at 

ungdomsgarantien gælder for alle 28 medlemsstater, men at kun 20 medlemsstater er 

berettigede til støtte under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; der endelig henviser til, at 

der ikke er nogen på forhånd fastsat varighed af interventioner under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, mens ungdomsgarantien kræver, at der skal fremsættes 

et tilbud inden for fire måneder; bemærker, at det ikke i noget land har været muligt at 

sikre, at alle unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, har mulighed for at 

tage imod et tilbud inden for perioden på fire måneder, hovedsagelig på grund af 

budgetunderskud; 

D. der henviser til, at ungdomsgarantien har afstedkommet strukturreformer i de forskellige 

medlemsstater for navnlig at styrke tilpasningen af uddannelses- og 

erhvervsuddannelsesmodeller til arbejdsmarkedet med henblik på at opfylde dens mål; 

E. der henviser til, at der i 2015, for at fremskynde iværksættelsen af tiltag under 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, blev truffet afgørelse om at forhøje de midler, der stilles 

til rådighed til forfinansiering af initiativet med 1 mia. EUR, hvilket svarede til en stigning 

fra de oprindelige 1-1,5 % til 30 % for de støtteberettigede medlemsstater; 

F. der henviser til, at eksterne faktorer såsom den særlige økonomiske situation eller 

produktionsmodellen i den enkelte region har indflydelse på opfyldelsen af de mål, der er 

fastsat i ungdomsgarantien; 

                                                 
1 Blandt andre foranstaltninger kan nævnes initiativet "Unge på vej", der blev lanceret i september 2010, 

initiativet "Muligheder for Unge", som blev lanceret i december 2011, og "indsatsholdene for 

ungdomsbeskæftigelsen", som blev lanceret i januar 2012. 
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G. der henviser til, at gennemførelsen af ungdomsgarantien hidtil ikke har givet ensartede 

resultater, og at det i nogle tilfælde har været vanskeligt at identificere eller vurdere dens 

bidrag; 

1. minder om, at ungdomsarbejdsløsheden og især andelen af unge, der hverken er i 

beskæftigelse eller under uddannelse, fortsat er uacceptabelt høj i nogle medlemsstater; 

glæder sig derfor over forlængelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet indtil 2020; er af 

den opfattelse, at ungdomsarbejdsløshed bør tages med i betragtning i den næste flerårige 

finansielle ramme (FFR) med henblik på at sikre kontinuitet og en analyse af ordningens 

omkostningseffektivitet; 

2. understreger, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativets hovedformål er at øge jobskabelsen for 

unge og bistå medlemsstaterne med at etablere passende systemer til at identificere de 

unges behov og den tilsvarende støtte; understreger derfor, at effektiviteten af 

ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i fremtiden bør vurderes på 

grundlag af de fremskridt, der gøres hen imod skabelse eller forbedring af 

medlemsstaternes systemer til støtte for unge i overgangen fra skole til arbejdsliv; mener, 

at ungdomsgarantien kun kan fungere ordentligt, hvis de lokale offentlige 

arbejdsformidlinger fungerer effektivt; 

3. glæder sig over, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet blev fremrykket i årene 2014 og 

2015, og at den første forfinansiering blev forhøjet med henblik på at sikre en hurtig 

mobilisering af ressourcer; understreger, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet på 

nuværende tidspunkt udviser de bedste resultater blandt alle de europæiske struktur- og 

finansieringsfonde (ESI-fondene) for så vidt angår finansiel gennemførelse; 

4. glæder sig over, at foranstaltningerne under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har ydet 

støtte til over 1,4 millioner unge og ført til konsolideringstransaktioner i medlemsstaterne 

på over 4 mia. EUR; 

5. noterer sig forsinkelserne i gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 

medlemsstaterne som følge af proceduremæssige årsager og den sene vedtagelse af den 

nuværende FFR, den lovgivningsmæssige ramme og den heraf følgende forsinkede 

udpegelse af de relevante myndigheder; mener, at dette er en mangel i 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativets retsgrundlag, og at medlemsstaterne skal rette op på 

dette ved hurtigt at gennemføre den fremrykkede finansiering; 

6. bemærker, at det ville være hensigtsmæssigt, at medlemsstater, der endnu ikke har gjort 

det, fastlægger en definition af et "kvalitetstilbud"; opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne og Kommissionen til at anvende de eksisterende netværk til i fællesskab 

at udvikle karakteristika for dette begreb under hensyntagen til de forskellige eksisterende 

kilder og i samarbejde med de relevante aktører1, således at dette baseres på karakteristika 

ved et sådant tilbud, der passer til deltagernes kvalifikationsniveau og profil samt 

arbejdsmarkedets behov, således at der tilbydes beskæftigelsesmuligheder, der giver dem 

mulighed for at opnå en indkomst, de kan leve af, adgang til social beskyttelse og 

muligheder for udvikling, hvilket vil føre til bæredygtig og afstemt integration på 

                                                 
1 Såsom den europæiske kvalitetsramme for praktikophold, den fælles erklæring fra de europæiske 

arbejdsmarkedsparter med titlen "Mod en fælles vision for lærlingeuddannelser" og Domstolens retspraksis om 

usikre ansættelsesforhold. 
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arbejdsmarkedet; 

7. bemærker, at misforholdet mellem de færdigheder, der er til rådighed, og 

arbejdsmarkedets behov fortsat er en udfordring i mange medlemsstater; anmoder 

Kommissionen om inden for rammerne af Den Europæiske Unions Beskæftigelsesudvalg 

(EMCO) at fremme udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og de relevante 

aktører med henblik på at løse dette problem og fokusere på de initiativer, der kan fremme 

unges overgang til arbejdsmarkedet; 

8. opfordrer til, at der udvikles særlig ekspertise og kapacitet i medlemsstaterne inden for de 

offentlige arbejdsformidlinger for at hjælpe folk, der ikke kan finde et job inden for fire 

måneder efter, at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem; 

9. bemærker, at manglen på oplysninger om de potentielle omkostninger ved at gennemføre 

en ordning i en medlemsstat kan resultere i utilstrækkelig finansiering til gennemførelsen 

af ordningen og opfyldelsen af målene;  understreger derfor, at det er nødvendigt at 

etablere et system af indikatorer og foranstaltninger til at vurdere og overvåge 

effektiviteten af både offentlige beskæftigelsesordninger og ungdomsgarantien, eftersom 

der – selv om der var fastsat bestemmelser for et sådant system fra begyndelsen – stadig er 

mange mangler; opfordrer medlemsstaterne til at foretage en forudgående analyse og 

udarbejde en oversigt over omkostningerne ved at implementere ungdomsgarantien; 

10. er bekymret over, at oplysningerne om ungdomsbeskæftigelsesinitiativets modtagere, 

output og resultater er mangelfulde og ofte inkonsekvente; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at etablere 

overvågningssystemer, der administrativt er mindre besværlige og mere tidssvarende, for 

den resterende finansiering under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;  

11. opfordrer til, at der fokuseres på de resultater, der opnås ved hjælp af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennem fastlæggelse af konkrete indikatorer i form af 

nye tjenester og støtteforanstaltninger på arbejdsmarkedet i medlemsstaterne, som opnås 

via programmet, og antallet af tidsubegrænsede kontrakter, der tilbydes; 

12. mener, at det for at vurdere ordningens effektivitet er nødvendigt at evaluere alle aspekter, 

herunder om ordningen giver valuta for pengene; noterer sig tidligere skøn fra Den 

Internationale Arbejdsorganisation og Eurofound og anmoder Kommissionen om at 

bekræfte eller ajourføre disse fremskrivninger; 

13. bemærker, at de fleste reformer på medlemsstatsniveau endnu ikke er blevet gennemført 

fuldt ud, og at det er nødvendigt med en betydelig indsats og nationale og europæiske 

finansielle ressourcer på langt sigt for at nå ungdomsgarantiens mål; 

14. opfordrer til, at der sikres finansiering i perioden efter 2020 inden for rammerne af den 

næste FFR; 

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte realistiske og opnåelige mål, 

vurdere forskellene, analysere markedet før gennemførelsen af ordningerne, forbedre 

overvågningen og indberetningssystemerne og forbedre kvaliteten af dataene, så 

resultaterne kan måles på effektiv vis. 
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