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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar att ungdomsstrategin, som utgör en flexibel ram för 
sektorsövergripande medverkan från kommissionen, medlemsstaterna och behöriga 
intressenter, hade stor betydelse under den första perioden (2010–2012).

2. Europaparlamentet noterar att sysselsättningsaspekterna i ungdomsstrategin har blivit allt 
mer brådskande på grund av den rådande krisen och de alarmerande höga nivåerna av 
ungdomsarbetslöshet. Under nästa period (2013–2015) ska ungdomsstrategin, genom att 
fokusera på ungdomsarbetslöshet, utbildning och fortbildning, bidra till de två 
övergripande målen för strategin vad gäller att skapa lika möjligheter för unga på 
arbetsmarknaden och att främja social integration.

3. Europaparlamentet betonar att särskild uppmärksamhet bör ägnas sårbara grupper som 
löper stor risk att drabbas av social utestängning, inbegripet personer som inte utbildar sig 
eller arbetar samt missgynnade unga.

4. Europaparlamentet betonar behovet av att motverka skolavhopp genom dialog mellan 
utbildningssektorn och offentliga och privata arbetsförmedlingar, genom bättre kopplingar 
mellan grundläggande yrkesutbildning och fortbildning samt genom införandet av varvad 
utbildning.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en kvalitetsram för 
praktiktjänstgöring och en allians för lärlingsutbildning, i syfte att främja högkvalitativa 
praktikplatser inom hela EU. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att snarast tillämpa 
ungdomsgarantin för att motverka ungdomsarbetslöshet med hjälp av det EU-bidrag på 
6 miljarder euro som finns tillgängligt för sysselsättningsinitiativet för unga. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ge praktiskt stöd till de medlemsstater som genomför 
ungdomsgarantin.

6. Europaparlamentet betonar att EU-finansiering kan fungera som ett viktigt komplement 
till nödvändiga investeringar från den nationella budgeten. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utnyttja Europeiska socialfondens (ESF) potential vid genomförandet 
av ungdomsstrategin. Parlamentet betonar att resurser till ungdomssysselsättning bör ses 
som en investering.

7. Europaparlamentet uppmanar till medverkan av behöriga intressenter, i synnerhet 
arbetsmarknadsparterna, vid genomförandet av ungdomsstrategin.


