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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget 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 fire ud af ti foranstaltninger, der blev vedtaget på det ekstraordinære 
EU-topmøde i Prag 2009 om beskæftigelse, fokuserer på uddannelse, erhvervsuddannelse, 
livslang læring, praktikpladser, fremme af mobilitet og bedre forudsigelse af 
arbejdsmarkedets behov og matchning af færdigheder,

1. mener, at uddannelse er en vigtig forudsætning for integration af unge på 
arbejdsmarkedet, og understreger vigtigheden af at gøre livslange uddannelsesplaner, 
herunder formelle og ikkeformelle undervisningsplaner, tilgængelige for alle og udstyre 
personer med de kompetencer og færdigheder, der er anført i "Nye kvalifikationer til nye 
job"; minder om, at opbygning af grundlæggende viden og et godt almenkulturelt niveau 
er en central faktor for erhvervsmæssig mobilitet;

2. minder om, at målet med Københavnprocessen er at tilskynde enkeltpersoner til at gøre 
brug af den brede vifte af muligheder for erhvervsuddannelse, som er tilgængelige (f.eks. i 
skolen, på videregående uddannelser, på arbejdspladsen eller via private kurser);

3. understreger vigtigheden af at sikre, at alle unge har en solid kerne af grundlæggende 
kompetencer, som er vigtige for at fremme livslang mobilitet og for at sætte dem i stand til 
at håndtere ændringerne på arbejdsmarkedet og nye økonomiske og sociale behov, der 
opstår; 

4. mener, at sprogindlæring er altafgørende for at lette unges adgang til arbejdsmarkedet og 
for at fremme deres mobilitet og lige muligheder;

5. understreger vigtigheden af at fremme iværksætterkultur og hjælpe unge med at starte 
deres egen virksomhed og fremme og udvide programmet Erasmus for unge iværksættere;
anbefaler derfor en EU-informationskampagne på uddannelsesinstitutioner, der dækker 
iværksætterkultur, startkapital, beskatning af opstartsvirksomhed og løbende støtte til 
uddannelse;

6. understreger, hvor vigtigt det er, at medlemsstaterne udvikler grønne job ved f.eks. at 
tilbyde undervisning i miljøteknologier;

7. understreger behovet for at udvikle specifikke programmer for personer med handicap, 
som sigter på at øge deres chancer for at komme ind på arbejdsmarkedet;

8. understreger vigtigheden af iværksætteruddannelse, som er en integreret del af processen 
til at opnå de nødvendige færdigheder til nye typer beskæftigelse;

9. mener, at etablering af partnerskaber mellem områderne for uddannelse og arbejde er 
væsentlig, og opfordrer til forbedring af underviseres, arbejdstageres, studerendes og unge 
iværksætteres mobilitet og sprogfaciliteter ved en udvidelse af Erasmus-programmet; 
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10. understreger behovet for nye initiativer eller programmer på EU-niveau til at forbedre 
mobiliteten af studerende mellem videregående uddannelsessystemer og erhvervssektoren;

11. opfordrer medlemsstaterne til at øge tempoet for harmoniseringen af nationale 
kvalifikationsprofiler og europæiske kvalifikationsprofiler for yderligere at øge unges 
mobilitet på områderne uddannelse og arbejde;

12. støtter tilvejebringelsen af praktikordninger som en integreret del af uddannelsernes 
pensum, så de studerende får mulighed for at opnå færdigheder og erhvervserfaring, 
således at deres senere integration på arbejdsmarkedet lettes; understreger den 
uddannelsesmæssige funktion af praktikordninger og påpeger, at de ikke skal erstatte job;

13. mener, at udviklingen og tilvejebringelsen af praktikpladser med en stærk forbindelse til 
læseplaner er ekstrem vigtig, da det er en mulighed for at styrke færdigheder og starte med 
at arbejde blot med en begrænset tidligere erfaring og uddannelse; mener, at 
praktikpladser (med en rimelig finansiel godtgørelse) er et nødvendigt middel til at 
kombinere uddannelse og arbejde, idet nogle ordninger har haft en beskæftigelsesfrekvens 
på 70 % efter en fuldført praktik;

14. bifalder resultatet af mødet mellem de europæiske ministre med ansvar for videregående 
uddannelser om Bolognaprocessen 2020 (28.-29. april 2009), der efterlyser stærkere 
partnerskaber mellem offentlige myndigheder, videregående uddannelsesinstitutioner, 
studerende, arbejdsgivere og medarbejdere som en måde til bedre at implementere 
strategier for livslang læring;

15. opfordrer medlemsstaterne til at fremme anerkendelsen af uddannelsesmæssige resultater, 
der er erhvervet inden for rammerne af ikkeformel og uformel læring, så unge yderligere 
kan fremvise deres uddannelse og kompetence og tilfredsstille kravene, når de søger 
arbejde på markedet;

16. mener, at lærlinge skal uddannes behørigt, og at denne uddannelse på jobbet skal bruges 
som et middel til ikke blot at opnå kompetencer og færdigheder, men også faglig 
bevidsthed; støtter en styrkelse af forbindelsen mellem uddannelse og arbejde og foreslår, 
at digitale kompetencer, nye teknologier, videnskab og sprog skal have en central rolle 
inden for uddannelse;

17. opfordrer til en tættere overvågning af praktikanternes aktiviteter og deres arbejdsaftaler 
for at forhindre eventuelle misbrug bl.a. med hensyn til praktikkens varighed;

18. understreger, at den aktuelle økonomiske nedgang kan bruges fornuftigt som en 
enestående mulighed for at gennemgå politikker og styrke programmer, der letter unges 
adgang til arbejdsmarkedet;

19. efterlyser en mere omfattende støtte til og prestige for erhvervsuddannelse;

20. understreger vigtigheden af at fremme praktikordninger og mobilitet for unge, der er 
involveret i skoler eller undervisning for kunstneriske aktiviteter såsom film, musik, dans, 
teater eller cirkus; 
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21. minder om, at den nye EU 2020-strategi har en vigtig rolle at spille med hensyn til at 
forbedre borgernes beskæftigelse; mener, at det er afgørende, at de unge får en bedre 
uddannelse og tilskyndes til at få en sådan, da de er en vigtig faktor for at nå strategiens 
målsætninger og samtidig en af de mest berørte grupper; understreger behovet for et 
fornyet fokus på EU-budgettet, så EU's budgetmæssige prioriteringer afstemmes med de 
politiske prioriteringer, der blev understreget i EU 2020-strategien;

22. opfordrer medlemsstaterne til at indføre foranstaltninger til positiv særbehandling af unge 
på de områder af arbejdsmarkedet, hvor de unge er underrepræsenteret;

23. mener, at der burde være større støtte til volontørprogrammer på forskellige områder, 
herunder bl.a. de sociale, kulturelle og sportslige områder;

24. fremhæver vigtigheden af at involvere unge i etableringen af uddannelses- og 
erhvervsuddannelsespolitikker, så der bedre kan tages hensyn til deres behov; anbefaler i 
den henseende, at Kommissionen hører repræsentanter for de nationale ungdomsråd 
angående de unges prioriteter;

25. opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle til rådighed værende foranstaltninger med 
henblik på at bekæmpe den høje frafaldsfrekvens blandt elever og derved sætte dem i 
stand til at opnå yderligere kvalifikationer og lette deres senere indtræden på 
arbejdsmarkedet;

26. mener, at det er yderst vigtigt at tilpasse uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemet til 
det hurtigt skiftende arbejdsmarked og behovet for nye erhverv; 

27. er særdeles foruroliget over det øgede antal arbejdsløse unge, især under den nuværende 
økonomiske krise; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at 
arbejdsmarkederne er så fleksible som muligt for at sikre, at unge, der er ved at afslutte en 
uddannelse eller en erhvervsuddannelse, let kan finde arbejde og skifte job;

28. understreger vigtigheden af at integrere mediekendskab og digitale færdigheder på alle 
niveauer inden for uddannelse og af at fortsætte processen under praktikophold for at opnå 
digitale færdigheder for alle borgere;

29. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre unge de nødvendige faciliteter til at 
udvikle de færdigheder, som industrien har brug for, med henblik på at opnå bedre 
muligheder for at finde beskæftigelse ved slutningen af uddannelsen eller 
erhvervsuddannelsen.
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