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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:

1. mener, at uddannelse er en vigtig forudsætning for integration af unge på 
arbejdsmarkedet, og understreger vigtigheden af at gøre livslange uddannelsesplaner 
tilgængelige for alle og udstyre personer med de kompetencer og færdigheder, der er 
anført i "Nye kvalifikationer til nye job";

2. understreger vigtigheden af at hjælpe unge med at starte deres egen virksomhed og 
anbefaler en EU-informationskampagne på uddannelsesinstitutioner, der dækker 
iværksætterkultur, startkapital, beskatning af opstartsvirksomhed og støtte til uddannelse;

3. mener, at etablering af partnerskaber mellem uddannelse og arbejde er væsentlig, og 
opfordrer til forbedring af studerendes, underviseres og medarbejderes mobilitet;

4. støtter tilvejebringelsen af praktikordninger som supplement til skolernes pensum, så 
eleverne får mulighed for at opnå erhvervserfaring og således lette deres senere indtræden 
på arbejdsmarkedet;

5. mener, at udviklingen af praktikpladser er ekstrem vigtig, da det er en mulighed for at 
starte med at arbejde blot med en begrænset tidligere erfaring og uddannelse; mener, at 
praktikpladser er et nyttigt middel til at kombinere uddannelse og arbejde, idet nogle 
ordninger har haft en jobindsættelsesfrekvens på 70 % efter en fuldført praktik;

6. mener, at lærlinge skal uddannes behørigt, og at denne uddannelse på jobbet skal bruges 
som et middel til at opnå kompetencer og færdigheder; støtter en styrkelse af forbindelsen 
mellem uddannelse og arbejde og foreslår, at der ud over teknologi og videnskab også skal 
undervises i fremmedsprog;

7. 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 forsynes med en 
bedre uddannelse, da de er en vigtig faktor for at nå strategiens målsætninger.


