
PA\932021NL.doc PE508.133v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

0000/0000(INI)

28.3.2013

ONTWERPADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2010-2012
(0000/0000(INI))

Rapporteur voor advies: Ole Christensen



PE508.133v01-00 2/3 PA\932021NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\932021NL.doc 3/3 PE508.133v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. merkt de effecten op van de eerste cyclus (2010-2012) van de strategie voor jongeren, die 
een flexibel kader schept voor cross-sectorale betrokkenheid van de Commissie, de 
lidstaten en belanghebbenden;

2. stelt vast dat de werkgelegenheidsaspecten van de strategie voor jongeren in het licht van 
de huidige crisis en de alarmerend hoge jeugdwerkloosheid nog belangrijker zijn 
geworden; benadrukt dat de volgende cyclus (2013-2015) de nadruk moet leggen op 
jeugdwerkloosheid, onderwijs en opleiding, en zo moet bijdragen aan de twee 
overkoepelende doelstellingen van de strategie voor jongeren, namelijk het creëren van 
gelijke kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt en de bevordering van sociale integratie;

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan kwetsbare groepen met een 
hoog risico op sociale uitsluiting, waaronder jongeren die geen onderwijs of opleiding 
volgen of werk hebben, en kansarme jongeren;

4. wijst op de noodzaak om maatregelen te nemen tegen voortijdig schoolverlaten door 
middel van overleg tussen de onderwijssector en openbare en particuliere diensten voor 
arbeidsvoorziening, door een betere koppeling tussen initiële en voortgezette 
beroepsopleiding, en door invoering van systemen voor duaal onderwijs;

5. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie voor een kwaliteitskader voor stages 
en een Europese Alliantie voor leerplaatsen, gericht op het bevorderen van kwalitatief 
hoogwaardige stages in de hele EU; verzoekt de lidstaten om dringend uitvoering te geven 
aan de Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, op basis van de 6 miljard 
euro aan EU-middelen die beschikbaar zijn voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
verzoekt de Commissie om praktische steun te geven aan de lidstaten die uitvoering geven 
aan de Jongerengarantie;

6. benadrukt dat Europese financiering kan fungeren als een belangrijke aanvulling op de 
noodzakelijke investeringen uit de nationale begrotingen; verzoekt de lidstaten om het 
potentieel van het Europees Sociaal Fonds (ESF) te benutten bij de uitvoering van de 
strategie voor jongeren; benadrukt dat besteding van middelen aan werkgelegenheid voor 
jongeren moet worden gezien als een investering;

7. dringt aan op de betrokkenheid van alle belanghebbenden, met name de sociale partners, 
bij de uitvoering van de strategie voor jongeren.


