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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 

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

1. minder om, at for at kunne bidrage effektivt til at bekæmpe den høje 

ungdomsarbejdsløshed skal EU's samhørighedspolitik være helt i overensstemmelse med 

Europa 2020-strategien, navnlig de overordnede uddannelsesmål om at reducere 

skolefrafaldet til under 10 % og øge andelen af unge med en videregående uddannelse, 

med eksamensbevis på magisterniveau eller tilsvarende erhvervsuddannelsesmæssige 

kvalifikationer til mindst 40 %, og målet om, at gennemsnitligt mindst 15 % af alle voksne 

deltager i livslang læring og ikke mindre end 95 % af alle børn deltager i 

førskoleundervisning, hvorved validering af færdigheder og erfaring anerkendes; 

2. påpeger, at med henblik på at nå Europa 2020-strategiens mål, og navnlig målene for 

uddannelse og for at reducere skolens frafaldsprocent, er der behov for at forbedre 

adgangen til uddannelsesmæssig infrastruktur og kvaliteten af sociokulturelle 

tjenesteydelser i EU's regioner, især dem, der berøres af den økonomiske stagnation; 

påpeger betydningen af uddannelse i bestræbelserne på at skabe større social og regional 

samhørighed og styrke den demokratiske bevidsthed og deltagelse blandt unge; 

3. understreger det faktum, at 12 % af den 18-24-årige befolkning afbryder deres skolegang; 

opfordrer EU til at udpege de vigtigste faktorer, der fører til afbrydelse af skolegangen, og 

overvåge de forhold, der kendetegner dette problem på nationalt, regionalt og lokalt 

niveau, som grundlag for målrettede og effektive evidensbaserede politikker; mener, at 

politikker til mindskelse af skolefrafald skal tage højde for en række faktorer, herunder 

uddannelsesmæssige og sociale udfordringer, der muligvis kan føre til dette problem; 

4. påpeger, at uden et effektivt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og 

arbejdsmarkedets aktører vil det være umuligt at rette op på den høje arbejdsløshed blandt 

unge akademikere i EU; understreger navnlig, at beskæftigelsesfrekvensen blandt unge er 

øget og de sociale forskelle indsnævret gennem undervisning i den viden og de 

færdigheder, der er behov for på arbejdsmarkedet; 

5. beklager, at der er afsat utilstrækkelige midler til uddannelse i øjeblikket, og understreger 

behovet for større investeringer i modernisering af uddannelsessystemerne inden for 

erhvervsuddannelse og formel og uformel uddannelse; minder om, at dette også gælder for 

renovering af skolebygninger og tilvejebringelse af ny teknologi til uddannelse og 

forskning (adgang til forskningsdatabaser, IT-uddannelse og e-læring); 

6. understreger betydningen af at styrke forbindelserne mellem uddannelse, forskning og 

erhverv på regionalt, lokalt, nationalt og overnationalt plan; opfordrer medlemsstaterne til 

hurtigst muligt at efterkomme de uddannelsesrelaterede landespecifikke anbefalinger, der 

er fremsat i det europæiske semester, og andre anbefalinger fra Kommissionen;  

7. understreger betydningen af både livslang læring og bedre arbejdsforhold for forskere og 

professorer - med henblik på at tiltrække og fastholde kvalificerede undervisere - som 

væsentlige faktorer for den økonomiske vækst; påpeger, hvor vigtigt det er, at unge opnår 
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digitale færdigheder, og at undervisere er uddannet til dette formål, idet disse færdigheder 

bliver stadig vigtigere på det europæiske arbejdsmarked; 

8. understreger, at arbejdsmarkedets behov ændrer sig hastigt, og at de unge står over for 

stigende vanskeligheder i overgangen fra uddannelse til arbejde og derfor normalt er mere 

sårbare over for arbejdsløshed; gentager betydningen af at investere i menneskelig kapital 

og i mennesker og især i Europas ungdom for at øge deres beskæftigelsesegnethed og 

faglige kvalifikationer; opfordrer til forbedring af den eksisterende EU-oversigt over 

kvalifikationer, som sammenholder jobs og de nødvendige færdigheder, og til, at 

uddannelsessystemerne i medlemsstaterne tilpasses herefter, således at folk opnår de rette 

kvalifikationer til det rigtige job; 

9. understreger behovet for at fremme partnerskaber mellem undervisningsverdenen og 

beskæftigelsespolitikker ved at inddrage alle interessenter, herunder arbejdsmarkedets 

parter, beslutningstagere, uddannelsesudbydere og arbejdsgivere; 

10. glæder sig over ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der er indført for at udvide 

ungdomsgarantiordningen i regioner med ungdomsarbejdsløshed på over 25 %, og 

understreger, at dette er et effektivt middel til at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden og vil 

tjene som en grundlæggende strukturreform på mellemlang og lang sigt; opfordrer 

medlemsstaterne til at etablere et stærkt samarbejde med de berørte parter, navnlig 

arbejdsgivere og SMV'er, og til at gøre fuld brug af Den Europæiske Socialfond, 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og andre strukturfonde i forbindelse med 

gennemførelsen af ordningen og udarbejdelsen af en infrastruktur til formålet;  

11. opfordrer Kommissionen til at hjælpe med at sikre, at ungdomsgarantiordningen 

gennemføres effektivt ved udveksling af eksempler på god praksis; påpeger, at de 

budgetterede midler til ungdomsgarantien inden for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

udløber den 31. december 2015; opfordrer Kommissionen til at gøre, hvad der er 

nødvendigt for at sikre, at programmet kan fortsætte; 

12. understreger behovet for at udvikle iværksætterfærdigheder inden for rammerne af 

ungdomsgarantiordningerne; understreger imidlertid, at der er behov for tidlig indgriben 

og aktivering og i mange tilfælde reformer såsom forbedring af de erhvervsfaglige 

uddannelsessystemer, og at udveksling af bedste praksis i forbindelse med det dobbelte 

uddannelsessystem kan bidrage til strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet og føre til 

højere beskæftigelse; 

13. glæder sig over den europæiske fond for strategiske investeringer; håber, at uddannelse og 

erhvervsuddannelse anses for at være strategiske investeringer og derfor er en del af en af 

de prioriterede aktioner; 

14. opfordrer Kommissionen til at anerkende kulturens fulde potentiale for at kunne bidrage 

til bæredygtig økonomisk udvikling og regionernes konkurrenceevne og forbedre den 

sociale samhørighed; understreger især den rolle, som kulturelle og kreative industrier 

(KKI'er) og digitalisering af kulturarven spiller som strategisk drivkraft for økonomisk 

genopretning og vækst i EU samt den regionale udvikling, da de i øjeblikket - direkte eller 

indirekte - genererer mere end 7 millioner arbejdspladser; 
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15. understreger betydningen af den kulturelle sektor i bekæmpelsen af 

ungdomsarbejdsløshed, da den er meget tiltrækkende for de unge og tilbyder flere 

jobmuligheder; minder om den rolle, som kulturen spiller ved at generere mere og bedre 

beskæftigelse gennem uddannelse, kompetenceudvikling, uddannelse og uformel læring; 

ønsker at rette samhørighedspolitikkens instrumenter mod bestræbelserne på at forbedre 

og øge antallet af arbejdspladser i de kulturelle og kreative sektorer; 

16. opfordrer Kommissionen til at evaluere mulighederne for at anvende midler fra EU's 

regionaludviklings- og socialfonde til fremme af kulturelle aktiviteter i medlemsstaterne 

og især til at fremme den kreative sektor; anmoder Kommissionen om at forelægge en 

rapport om resultaterne af evalueringen til Parlamentet senest sammen med 

midtvejsrapporten om rammeprogrammet om et Kreativt Europa, dvs. den 31. december 

2017; 

17. minder om, at kultur og materiel og immateriel kulturarv er centrale elementer for 

bæredygtig genopbygning af by- og landdistrikter og byers og regioners tiltrækningskraft 

og for den økonomiske udvikling gennem kulturturisme og kreative SMV'er; opfordrer til 

oprettelse af regionale kulturelle knudepunkter, hvor byer og regioner kan arbejde 

sammen for at fremme og bevare deres kulturarv og gøre den til et økonomisk aktiv; 

18. opfordrer Kommissionen til at forpligte sig til at tage alle nødvendige skridt til at sikre en 

effektiv beskyttelse af de materielle og immaterielle goder, der udgør den europæiske 

kulturarv og er af grundlæggende betydning for at styrke den kulturelle og 

samfundsøkonomiske udvikling, der trækker på og fremmer den fælles europæiske 

identitet og de kulturelle særpræg i de europæiske lande, regioner og byer; opfordrer EU's 

byer og regioner til at bruge de samhørighedspolitiske instrumenter til dette formål; 

19. mener i den forbindelse, at loftet på 5 mio. EUR (eller 10 mio. EUR af de samlede 

omkostninger, hvor steder på UNESCO's liste er involveret), som er fastlagt af 

Kommissionen på grundlag af de samlede projektomkostninger, er for stift og vil resultere 

i mindre støtte til kulturarven, ikke mindst fordi det ikke giver mulighed for fradrag af 

dokumentation, forvaltningsomkostninger og udgifter, som ikke kan nedskrives (f.eks. 

moms), og at det reducerer mulighederne for offentlige og private partnerskaber og for 

investeringer i kultur, som er af afgørende betydning for den sociale og økonomiske 

udvikling i EU; 

20. understreger, at der ikke er noget retsgrundlag for denne fremgangsmåde i EU-

lovgivningen, og opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at revidere sin 

beslutning og til i de tematiske retningslinjer at præcisere fortolkningen af artikel 3, litra 

e), i forordning (EU) nr. 1301/2013 (EFRU) med hensyn til investeringer i udvikling af 

regionernes eget potentiale gennem faste investeringer i udstyr og små 

infrastrukturprojekter inden for kultur og bæredygtig turisme; 

21. opfordrer medlemsstaterne til at afsætte en større del af deres budgetter og midler til 

regionaludviklingsstøtte til kultur og kulturarv med henblik på at gøre regioner attraktive, 

fremme deres effektive og omfattende udvikling og udnytte deres potentiale; 

22. fremhæver betydningen af forenkling og anbefaler, at Kommissionen og medlemsstaterne 

fortsætter deres bestræbelser på at forenkle gennemførelsen af samhørighedspolitikken for 
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at forbedre målretningen af politiske resultater og reducere bureaukratiet på alle niveauer; 

fremhæver vigtigheden af platforme til udveksling af god praksis på forskellige 

gennemførelsesområder. 
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