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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at målet med alle initiativer bør være at uddanne unge til et fremtidens 
Europa, hvilket betyder, at alle unge skal have adgang til en skole-, erhvervs- og 
videregående uddannelse, der er afpasset efter de teknologiske krav i et moderne og 
bæredygtigt samfund;

2. understreger, at ungdomsarbejdsløshed – hvis årsager ifølge ILO ikke har rod i 
indkomsternes og arbejdskraftomkostningernes størrelse, medbestemmelsesretten eller 
normerne for social beskyttelse – bør afskaffes, og at alle arbejdsaftaler fra første dag bør 
omfatte ubegrænsede sociale rettigheder, og afviser forslaget om at fravige dette princip;

3. gentager vigtigheden af konkrete, verificerbare mål ved gennemførelsen af de integrerede 
retningslinjer for nedsættelse af ungdomsarbejdsløsheden i EU 2020-strategien; er af den 
opfattelse, at Kommissionen bør kontrollere de målgrupper og indikatorer, der er 
foreslået i initiativet, og at fremskridtene under gennemførelsen bør måles ved hjælp af 
klare indikatorer;

4. er af den opfattelse, at frivillig mobilitet inden for skole- og erhvervsuddannelse og i 
beskæftigelsesøjemed bør fremmes for alle unge – uafhængigt af deres økonomiske 
forhold – men at den enkelte selv bør kunne bestemme graden af mobilitet;

5. understreger, at overgangen fra skole, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse til 
erhvervsarbejde bør forberedes bedre og bør følge umiddelbart efter uddannelsen, og 
glæder sig over initiativet om en europæisk ungdomsgaranti; er af den opfattelse, at 
arbejdsmarkedets parter og ungdomsorganisationer bør inddrages i udviklingen af en 
bæredygtig strategi for nedsættelse af ungdomsarbejdsløsheden, hvor erhvervede 
kvalifikationer formelt bør anerkendes;

6. er af den opfattelse, at unges familiemæssige og sociale miljø og skolen bør styrkes, når 
det gælder erhvervsvejledning og valg af uddannelse og erhverv;

7. er af den opfattelse, at mønstret med at vælge erhverv ud fra køn må brydes, at der bør 
træffes foranstaltninger, der viser et omfattende billede af de erhvervsmuligheder, der 
findes, og at man navnlig blandt piger allerede tidligt bør vække interessen for 
matematisk-tekniske erhverv og stimulere denne interesse;

8. understreger, at en aktiv arbejdsmarkedspolitik, herunder offentligt støttede 
beskæftigelsesprogrammer for unge og skabelse af nye, bæredygtige og gode 
arbejdspladser, er nødvendige forudsætninger for at afskaffe ungdomsarbejdsløsheden, og 
at de eksisterende fonde som f.eks. ESF bør anvendes mere målrettet med henblik herpå;

9. understreger, at unge med dårligere udgangsmuligheder bør gøres klar til 
arbejdsmarkedet gennem individuel støtte, og at offentligt støttede praktikpladser er et 
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effektivt redskab til at integrere særligt udsatte unge;

10. understreger, at praktikophold spiller en vigtig rolle i samtlige faser af valget af erhverv, 
men at disse ophold ikke må erstatte regulære arbejdspladser og skal sikre en 
tilstrækkelig indkomst og social beskyttelse, samt at der bør indføres europæiske rammer 
af høj kvalitet for praktikophold;

11. understreger, at unge under deres erhvervsmæssige virksomhed bør have adgang til 
erhvervsrettet videreuddannelse, og at livslang læring bør fremmes fra det tidspunkt, hvor 
de påbegynder deres erhvervsmæssige virksomhed.


