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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. noterer sig ungdomsstrategiens indvirkning i den første cyklus (2010-2012), der skabte en 
fleksibel ramme for tværsektoriel inddragelse af Kommissionen, medlemsstaterne og 
relevante interessenter; 

2. bemærker, at ungdomsstrategiens beskæftigelsesaspekter er blevet stadig mere 
presserende som følge af den nuværende krise og den alarmerende høje 
ungdomsarbejdsløshed; understreger, at den næste cyklus (2013-2015) ved at fokusere på 
ungdomsarbejdsløshed, uddannelse og erhvervsuddannelse bør bidrage til de to 
overordnede mål for ungdomsstrategien, der er at skabe lige muligheder for unge på 
arbejdsmarkedet og fremme social inklusion;

3. understreger, at der skal tages særligt hensyn til udsatte grupper, der har stor risiko for 
social udstødelse, herunder personer, som hverken er i almen uddannelse, beskæftigelse 
eller erhvervsuddannelse (NEET'er) og dårligt stillede unge;

4. understreger behovet for at bekæmpe skolefrafald via dialog mellem uddannelsessektoren 
og de offentlige og private arbejdsformidlinger, via bedre forbindelser mellem 
grundlæggende og længere erhvervsuddannelse og gennem indførelse af 
vekseluddannelsessystemer;

5. glæder sig over Kommissionens forslag til en kvalitetsramme for praktikophold og en 
alliance for lærlingeuddannelser, der har til formål at fremme praktikophold af høj kvalitet 
i hele EU; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre ungdomsgarantien for at 
bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden ved at anvende de 6 mia. EUR i EU-midler, der er 
afsat til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; opfordrer Kommissionen til at yde praktisk 
bistand til de medlemsstater, der gennemfører ungdomsgarantien;

6. understreger, at EU-midler kan fungere som et vigtigt supplement til de nødvendige 
investeringer fra nationale budgetter; opfordrer medlemsstaterne til at udnytte Den 
Europæiske Socialfonds (ESF's) muligheder, når de gennemfører ungdomsstrategien; 
understreger, at midler til unges beskæftigelse bør ses som en investering;

7. opfordrer til inddragelse af alle relevante interessenter, navnlig arbejdsmarkedets parter, 
når ungdomsstrategien gennemføres.


