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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 uddannelsespolitikkerne spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af 
den høje ungdomsarbejdsløshed; der henviser til, at det kræver flere målrettede 
investeringer i erhvervsrettet uddannelse (VET), videregående uddannelse og forskning 
samt fleksible undervisningsplaner og forbedret samarbejde mellem erhvervslivet og 
uddannelsessektoren at følge med den hastige udvikling på arbejdsmarkedet;

B. der henviser til, at tosporede uddannelsessystemer er afhængige af et nært samarbejde 
mellem den offentlige og den private sektor og en omfattende inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter; der henviser til, at medlemsstater med en høj grad af 
institutionaliseret interaktion mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet har slående 
lav ungdomsarbejdsløshed;

C. der henviser til, at praktikophold er et nyttigt instrument til at lette og fremme unges 
overgang fra uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet; der henviser til, at et praktikophold 
skal være baseret på en uddannelsesstrategi, men at praktikophold ofte misbruges af 
arbejdsgiverne til at rekruttere billig arbejdskraft, som nyder ringe beskyttelse, og at flere 
og flere unge europæere ofte er nødt til at acceptere adskillige enten ubetalte eller 
underbetalte praktikophold, inden de kan få en fast stilling;

D. der henviser til, at finanskrisen har forringet og budgetnedskæringer og andre 
spareforanstaltninger navnlig i de økonomisk svagere medlemsstater har undergravet 
uddannelsernes kvalitet og har haft en direkte negativ indvirkning på unges udsigt til at få 
adgang til og forblive i uddannelse og beskæftigelse; der henviser til, at der desuden er et 
højt skattetryk på erhvervslivet i mange medlemsstater;

E. der henviser til, at 7,5 mio. unge i aldersgruppen 15-24 år og 6,5 mio. unge i 
aldersgruppen 25-30 år ikke var i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse 
(NEET) i 2011; der henviser til, at medlemsstaterne skal sørge for at have et socialt 
sikkerhedsnet og garantere anstændige levevilkår for arbejdstagere, der bliver arbejdsløse, 
og for unge, der ikke kan finde arbejde;

F. der henviser til, at Den Europæiske Investeringsbank (EIB) kan stille midler til rådighed 
til investeringer i lande, hvor ungdomsarbejdsløsheden er højere end EU-gennemsnittet; 
der henviser til, at EIB kunne lægge sig fast på et regionalt fokus, når det gælder 
strategiske investeringer med henblik på forbedring og udvidelse af 
beskæftigelsesmulighederne og på udvikling af innovationskapacitet;

G. der henviser til, at hensyntagen til kravene på arbejdsmarkedet ikke bør afskære børn fra 
at erhverve sig det bredest mulige videngrundlag, eftersom dette er det bedste middel til 
sikring af, at de vil kunne tilpasse sig arbejdsmarkedets og tilværelsens luner, og at de 
fleste undersøgelser viser betydningen af uddannelse af god kvalitet fra de allertidligste 
skoleår for at forhindre skolefrafald og sikre, at børn fra de dårligst stillede sociale lag 
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fuldt ud integreres i skolelivet;

H. der henviser til, at åbne uddannelsesressourcer forbedrer kvaliteten og tilgængeligheden af 
og lige muligheder inden for uddannelse og fremmer en interaktiv, kreativ, fleksibel og 
personaliseret læringsproces gennem anvendelse af IKT og nye teknologier; der henviser 
til, at åben uddannelse øger vedvarende beskæftigelsesegnethed ved at støtte livslang 
læring;

I. der henviser, at det i alvorlig grad hæmmer den økonomiske og sociale udvikling i EU, at 
unge forlader skolesystemet tidligt, og at det er nødvendigt, at der træffes integrerede 
foranstaltninger for at nå Europa 2020-strategiens målsætning om at begrænse 
skolefrafald; der henviser til, at unge, der forlader skolesystemet tidligt, oftere er 
arbejdsløse og udsat for social udstødelse; der henviser til, at der i udarbejdelsen af 
programmer, der giver unge, der har forladt skolen tidligt, mulighed for at vende tilbage til 
skolebænken, bør tages særligt hensyn til sårbare grupper, der er i stor fare for at blive 
ofre for social udstødelse, med henblik på at tilskynde dem til at tage aktivt del i 
samfundet;

J. der henviser til, at både skole- og universitetslærere står over for hidtil usete udfordringer i 
en global økonomisk situation, der hele tiden ændrer sig meget hurtigt, hvor udviklingen 
af nye færdigheder og kompetencer, innovative tilgange og moderne 
undervisningsmetoder er nøglefaktorer for unges gode uddannelse og 
beskæftigelsesegnethed;

K. der henviser til, at EU-mobilitetsprogrammer på uddannelses- og ungdomsområdet og 
tidlig fremmedsprogstilegnelse giver bedre jobmuligheder og tilskynder til mobilitet på 
arbejdsmarkedet; der henviser til, at ungdomsmobilitetsprogrammer for perioden 2014-
2020 bør frembyde reelle muligheder for læring og erhvervelse af færdigheder og på 
denne måde bidrage til at øge beskæftigelsen blandt unge;

L. der henviser til, at der med henblik på den flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 
2014-2020 er behov for en omfattende analyse af de EU-midler, der i programperioden 
2007-2013 er investeret i uddannelse, erhvervsuddannelse og bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed; der henviser til, at en integreret tilgang og synergieffekt for så vidt 
angår de forskellige programmer og nationale midler og EU-midler vil bidrage til en 
vellykket gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesforanstaltningerne; der henviser til, at 
det også er nødvendigt med EU-politikker på lokalt og nationalt plan og at sikre, at de 
bliver effektivt gennemført på stedet;

M. der henviser til, at visse sektorer såsom informations- og teknologisektoren (IKT), 
forskning og udvikling (F&U) og sundhedssektoren har stadig større vanskeligheder med 
at besætte ledige stillinger med kvalificeret personale til trods for den generelt høje 
ungdomsarbejdsløshed;

1. er stærkt foruroliget over medlemsstaternes budgetnedskæringer på uddannelses- og 
ungdomsområdet, som vil kunne føre til unges udelukkelse fra både uddannelse og 
beskæftigelse, og minder om, at budgetbevillinger til uddannelse er en nødvendig og 
uvurderlig investering i fremtiden; henleder opmærksomheden på behovet for på mere 
effektiv vis at kanalisere EU-støtte i retning af jobskabelse for unge;
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2. opfordrer medlemsstaterne til med Kommissionens støtte at koncentrere indsatsen om 
unge, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, og tilbyde dem 
læringsforløb og erhvervsuddannelse af høj kvalitet, således at de kan erhverve de 
færdigheder og erfaringer, der er nødvendige for, at de kan komme i beskæftigelse eller på 
ny komme ind i uddannelsessystemet via kurser, der er udformet således, at de tager højde 
for deres vanskeligheder;

3. opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle fornødne foranstaltninger for at forhindre 
skolefrafald og mindske antallet af unge, der forlader skolen tidligt, og til at sikre, at unge 
får en ny chance for at få en uddannelse af den bedst mulige kvalitet, hvilket vil begrænse 
antallet af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse 
(NEET), som er den gruppe personer, der er mest sårbar over for langtidsledighed;

4. fremhæver behovet for at sikre uddannelse og erhvervsuddannelse for alle, henleder 
opmærksomheden på den vigtige rolle, som regionerne spiller i forbindelse med 
erhvervsuddannelses-, beskæftigelses- og mobilitetspolitik, og opfordrer regionerne til at 
gøre brug af alle de midler, der står til deres rådighed, for at fremme unges adgang til 
beskæftigelse og hjælpe dem til at diversificere deres kvalifikationer; 

5. efterlyser mere uddannelse og videreuddannelse for lærere, navnlig hvad angår moderne 
undervisningsmetoder og brugen af nye teknologier; påpeger, at livslang læring begynder 
med førskoleundervisning, og understreger, at indlæringen af sprogfærdigheder på det trin 
først og fremmest skal ske ved leg;

6. opfordrer medlemsstaterne og de respektive institutioner til i deres 
uddannelsesprogrammer at prioritere naturvidenskaberne, teknologi, ingeniørvæsen og 
matematik for at imødekomme arbejdsmarkedets aktuelle behov;

7. opfordrer til, at der etableres et fælles system med resultat- og indvirkningsindikatorer til 
evaluering af fremskridtene inden for de forskellige programmer, herunder 
beskæftigelsesforanstaltninger, i henseende til ikke blot programmernes finansielle 
gennemførelse, men også deres effektivitet og virkningsfuldhed;

8. opfordrer medlemsstaterne til at fremme unges deltagelse i udformningen og udviklingen 
af sektorpolitikker; mener, at hvis man giver unge mulighed for reelt at kunne deltage i 
processerne, således at de ikke blot er tilskuere til dem og/eller blot nyder godt af dem, vil 
det bidrage til at gøre beslutningstagningen på det ungdomspolitiske område mere legitim 
og give den større merværdi;

9. opfordrer til en øget brug af tosporede uddannelsessystemer af høj kvalitet, der 
kombinerer teoretisk og praktisk undervisning; understreger betydningen af at inddrage 
arbejdsmarkedets parter i opbygningen af sådanne systemer; opfordrer Kommissionen til 
at udarbejde kvalitative retningslinjer for et moderne tosporet uddannelsessystem, ledsaget 
af en liste over bredt definerede, ikke-akademiske europæiske kerneerhverv;

10. opfordrer Kommissionen til aktivt at anmode den private sektor om støtte og initiativer 
samt andre former for samarbejde med henblik på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed 
og slår til lyd for indgåelsen af såvel partnerskaber med erhvervslivet som offentlig-
private partnerskaber; glæder sig over Kommissionens forslag om at oprette en europæisk 
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alliance for lærlingeuddannelser og forventer, at Kommissionen efter at have hørt de 
relevante parter udarbejder en gennemsigtig europæisk kvalitetsramme for praktikophold;

11. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage en retligt bindende kvalitetsramme for 
praktikophold, vikararbejde og lærepladser, herunder anstændige lønninger og 
anerkendelse af erhvervet viden som arbejdserfaring, og til at øge udbuddet af tjenester for 
tidlig rådgivning og vejledning af unge for at forbedre deres muligheder for at træffe 
velinformerede valg med hensyn til deres fremtidige karrierer og lette deres adgang til 
arbejdsmarkedet;

12. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre samarbejdet og styrke partnerskaber mellem 
erhvervslivet og uddannelsessektoren på alle niveauer med det formål at koble 
undervisningsplanerne tættere til behovene på arbejdsmarkedet, f. eks. ved at udbygge 
alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer og videnalliancer;

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fjerne de eksisterende barrierer for 
lærlingepladser og praktikophold i andre lande for at skabe bedre overensstemmelse 
mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdsbaserede erhvervsuddannelsesmuligheder 
for unge og dermed forbedre mobiliteten og beskæftigelsesegnetheden, navnlig i 
grænseregioner;

14. fremhæver betydningen af at forbedre erhvervsuddannelsernes kvalitet med henblik på at 
finde den rette balance mellem uddannelse og arbejdsmarkedets behov; mener, at fremme 
af erhvervsuddannelserne ikke bør ske på bekostning af de videregående uddannelser; 
understreger, at det er nødvendigt at forbedre interaktionen mellem 
erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser og i højere grad lade 
erhvervsuddannelserne give adgang til videregående uddannelser; understreger, at der er 
behov for mere fleksible undervisningsplaner for at lette tilpasningen til den fremtidige 
udvikling på arbejdsmarkedet;

15. understreger betydningen af at forbedre kvalitetsstandarderne i de videregående 
uddannelser og erhvervsuddannelserne; fremhæver ligeledes betydningen af 
sprogindlæring i skoler og inden for erhvervsuddannelserne; opfordrer medlemsstaterne til 
at fremme medtagelsen af fremmedsprogsundervisning i deres uddannelsessystemer;

16. opfordrer medlemsstaterne til at støtte anerkendelsen af ikkeformel uddannelse, eftersom 
denne form for uddannelse spiller en afgørende rolle for forberedelsen af unge til 
arbejdsmarkedet ved at udvikle de vigtige samarbejdsevner, som arbejdstagerne 
efterspørger; understreger betydningen af at sikre hurtig udbredelse af bedste praksis hvad 
angår pigers og kvinders adgang til erhvervsuddannelser, der traditionelt betragtes som 
mere “maskuline”, navnlig i IKT-sektoren;

17. understreger betydningen af, at de unge erhverver sig generelle færdigheder såsom IKT, 
lederfærdigheder, kritisk tænkning, fremmedsprog og iværksætterfærdigheder, bl.a. 
gennem studier i udlandet, for at forbedre deres jobmuligheder og deres evne til at tilpasse 
sig den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet; opfordrer medlemsstater til at lægge 
mere vægt på denne type færdigheder i deres undervisningsplaner;

18. opfordrer medlemsstaterne til at støtte selvstændig erhvervsvirksomhed blandt unge ved at 
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forbedre iværksætteruddannelser; understreger, at der navnlig må fokuseres på at 
begrænse unges modvilje mod risici, da risikovillighed er en forudsætning for vellykket 
iværksætteri; opfordrer til, at der indføres skattelettelser for virksomheder, der etableres 
og drives af unge, for at fremme entreprenørånd og muligheden for at skabe nye 
arbejdspladser;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre gennemsigtighed og 
harmonisering af anerkendelsen af kvalifikationer i Unionen yderligere, navnlig gennem 
det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse, Europass og den 
europæiske referenceramme for kvalifikationer, til fuldt ud at gennemføre Rådets 
henstilling om validering af ikkeformel og uformel læring og navnlig til at sikre 
anerkendelse af ikkeformel og uformel læring på tværs af grænserne; understreger 
betydningen af rettidig gennemførelse af og rapportering om disse initiativer;

20. glæder sig over ungdomsgarantiordningen og opfordrer medlemsstaterne til at forpligte 
sig til at gennemføre ordningen effektivt og inden for en rimelig frist, herunder gennem 
partnerskaber mellem offentlige arbejdsformidlingstjenester og uddannelsesinstitutioner 
som et middel til at støtte unge umiddelbart efter endt uddannelse; fremhæver behovet for 
at udvide garantiordningen til at omfatte alle unge op til 30 år;

21. understreger behovet for, at der sørges for tilstrækkelig finansiering til 
ungdomsgarantiordningen fra Den Europæiske Socialfond og andre EU-strukturfonde, og 
henleder opmærksomheden på, at jobskabelse til fordel for unge er en central målsætning i 
samhørighedspolitikken, som støttes af både EFRU og ESF; understreger imidlertid, at 
disse bestræbelser ikke bør erstatte strukturelle bestræbelser og reformer, som er 
nødvendige for at sætte uddannelsessystemerne og arbejdsmarkederne i visse 
medlemsstater i stand til at tage morgendagens udfordringer op;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge klare målsætninger og 
indikatorer for ungdomsgarantiordningen for effektivt at kunne måle og evaluere 
indvirkningen af dette initiativ;

23. understreger betydningen af mobilitetsprogrammer for studerende og opfordrer 
medlemsstaterne til at støtte den planlagte forhøjelse af finansieringen til disse 
programmer inden for rammerne af den nye flerårige finansielle ramme for perioden 
2014-2020; fremhæver betydningen af den foreslåede EU-lånegarantiordning for 
fuldtidsmasterstuderende i EU og tredjelande i forbindelse med yderligere fremme af 
unges mobilitet og opstillingen af flerdimensionelle universitetsranglister;

24. opfordrer Kommissionen til i alle sine programmer at medtage foranstaltninger, der 
specifikt tager sigte på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, og til i den forbindelse at 
følge en integreret global tilgang i overensstemmelse med initiativet "Unge på vej", som 
er et af Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativer;

25. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at unge får større adgang til jobtilbud og tilbud om 
praktikophold, og at der i universitetskurser indgår basal undervisning i 
jobsøgningsfærdigheder; 

26. bemærker, at EU’s uddannelsessystemer bør fremme princippet om fair og lige 
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muligheder; opfordrer til fremme af alle de fornødne færdigheder for at lette adgangen til 
livslang læring, som er en uomgængelig nødvendighed i vidensamfundet.
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