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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 

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

1. understreger, at ungdomsgarantien spiller en vigtig rolle med hensyn til at støtte 

foranstaltninger, der sikrer arbejdsløse unge de færdigheder og den erfaring, som er 

nødvendig for at kunne udøve beskæftigelse på lang sigt og blive iværksættere, og også 

giver mulighed for at tackle misforhold mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer; 

2. understreger den væsentlige rolle, som uddannelse og erhvervsvejledning spiller i 

forbindelse med at udstyre unge med den arbejdsmoral og de kompetencer, som er 

nødvendige på arbejdsmarkedet; påpeger imidlertid, at uddannelse ikke kun bør formidle 

kvalifikationer og kompetencer, der er relevante for arbejdsmarkedets behov, men også 

skal bidrage til unges personlige udvikling og opvækst for at gøre dem til proaktive og 

ansvarlige borgere; understreger derfor behovet for undervisning i medborgerkundskab i 

hele uddannelsessystemet, der både omfatter formelle og ikkeformelle 

undervisningsmetoder; 

3. understreger behovet for at skabe og udvikle livslang erhvervsvejledning af høj kvalitet 

med aktiv inddragelse af familierne for at hjælpe unge med at træffe bedre valg 

vedrørende deres uddannelse og karrierer; 

4. anfører, at foranstaltninger, der støttes af ungdomsgarantien, også skal tackle strukturelle 

udfordringer, som unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), står 

over for med henblik på at sikre, at de har en virkning på lang sigt; tilskynder 

medlemsstaterne til i de nationale budgetter at indgå målrettede finansielle forpligtelser 

for at imødegå disse strukturelle udfordringer; 

5. understreger, at udviklingen af kvikskranker bør understøttes for at øge de positive 

virkninger af ungdomsgarantien ved at sikre, at alle tjenester og al vejledning er 

tilgængelig for unge på ét sted; 

6. understreger, at NEET'er er en heterogen og blandet gruppe, og at ordninger er mere 

virkningsfulde og omkostningseffektive, hvis de tager sigte på at tackle identificerede 

udfordringer; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at udforme omfattende 

strategier med klare målsætninger, der tager sigte på at nå ud til alle kategorier af 

NEET'er; 

7. understreger, at foranstaltningerne under ungdomsgarantien er tilbøjelige til at være mere 

virkningsfulde og omkostningseffektive, hvis de unge får hjælp til at komme ind på 

arbejdsmarkedet på en måde, som kan give dem bæredygtige beskæftigelsesmuligheder og 

lønstigninger; 

8. understreger, at evalueringen af ungdomsgarantiens omkostningseffektivitet skal tage 

højde for kvaliteten af ungdomsgarantiens tilbud; understreger nødvendigheden af at 

fastlægge en kvalitetsramme med kvalitetsstandarder for disse tilbud; 

9. understreger, at de finansielle støtteordninger også skal beskæftige sig med unge i risiko 

for at blive NEET'er; 
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10. bemærker, at manglen på oplysninger om de potentielle omkostninger ved at gennemføre 

en ordning i en medlemsstat kan resultere i utilstrækkelig finansiering til, at den kan 

gennemføres korrekt og nå sine mål; opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde en 

oversigt over omkostningerne forbundet med gennemførelse af ungdomsgarantien, som 

Revisionsretten foreslår i sin særberetning1; 

11. bemærker, at ordningens manglende synlighed kan medføre, at det bliver vanskeligt at nå 

ud til alle unge; anbefaler, at der træffes foranstaltninger til at øge muligheden for at 

finansiere lokale kampagner, der tilrettelægges med alle relevante lokale partnere, 

herunder ungdomsorganisationer, og støtter udviklingen af platforme, for at unge kan 

tilmelde sig ordningen; anbefaler, at oplysninger vedrørende ungdomsgarantien er 

tilgængelige og forståelige for alle; 

12. opfordrer Kommissionen til at give mere præcise oplysninger om 

omkostningseffektiviteten af ungdomsgarantien og hvordan programmets gennemførelse 

overvåges i medlemsstaterne samt til at foretage uddybende årlig rapportering herom; 

13. opfordrer til en diversificering af finansieringskanaler på både lokale, regionale og 

nationale niveauer for bedre at nå ud til alle unge; bemærker endvidere, at de lokale og 

regionale myndigheder allerede er meget aktive og bør understøttes i deres 

foranstaltninger til fordel for unge gennem inddragelse af alle politiske linjer; 

14. opfordrer Kommissionen til at styrke den måde, hvorpå medlemsstaterne gennemfører 

ordninger, der er godkendt under ungdomsgarantien, og at indføre et gennemsigtigt, 

omfattende overvågningssystem med åbne data, der dækker omkostningseffektivitet, 

strukturelle reformer og foranstaltninger rettet mod enkeltpersoner;  

15. opfordrer Kommissionen til at identificere og sprede god praksis i overvågning og 

indberetning baseret på dens oversigt over eksisterende systemer på tværs af 

medlemsstaterne; 

16. opfordrer til en stærk partnerskabstilgang, hvor arbejdsmarkedets parter, 

ungdomsorganisationer, skoler og uddannelsesinstitutioner, private arbejdsgivere og 

organisationer i den tredje sektor involveres i udformning, gennemførelse og overvågning 

af ungdomsgarantiordningen; 

17. understreger, at IKT-kvalifikationer kunne give gode muligheder for at skabe bæredygtige 

job, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at omfatte effektive foranstaltninger til 

styrkelse af IKT-kvalifikationer/digitale færdigheder i deres planer for gennemførelse af 

ungdomsgarantien. 

  

                                                 
1 Særberetning nr. 5/2017: Ungdomsarbejdsløshed - Har EU's politikker gjort en forskel? 

 

En vurdering af ungdomsgarantien og 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativethttp://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_5/SR_YOUTH_GUAR

ANTEE_da.pdf  

file:///C:/Users/Smanev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NP04HACR/Special%20report%20No%205/2017%20entitled%20'Youth%20unemployment%20–%20have%20EU%20policies%20made%20a%20difference
file:///C:/Users/Smanev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NP04HACR/Special%20report%20No%205/2017%20entitled%20'Youth%20unemployment%20–%20have%20EU%20policies%20made%20a%20difference
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 
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