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FORSLAG

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

1. er bekymret over den uacceptabelt høje ungdomsarbejdsløshed og navnlig over de 
væsentlige forskelle i ungdomsarbejdsløsheden fra én region til en anden samt 
medlemsstaterne imellem, med variationer fra under 10 % til over 60 %; er ligeledes 
bekymret over antallet af unge, der ikke er i arbejde eller under uddannelse (14 millioner 
unge såkaldte "NEET's" i alderen 15-30 år), i tillæg til de usikre arbejdsforhold for endnu 
en stor gruppe unge, som dog har et job; mener, at disse forhold tilsammen bringer selve 
det europæiske projekt i fare ved at true den økonomiske udvikling, holdbarheden af et 
forenet Europa, hvad angår livskvalitet og arbejdsvilkår, og EU's fremtidige 
vækstpotentiale såvel som dets økonomiske, sociale og territoriale samhørighed som 
omhandlet i artikel 174 i TEUF; er ligeledes af den opfattelse, at der derfor er behov for 
effektive foranstaltninger på EU-niveau samt på nationalt, regionalt og lokalt niveau, 
herunder med hensyn til byer og landdistrikter, navnlig i betragtning af de vanskeligheder 
og udfordringer, som EU i øjeblikket står over for, samt i betragtning af, at EU mere end 
nogensinde har behov for stærke og innovative unge;

2. mener, at unge på grund af deres særlige socioøkonomiske forhold udgør en af de mest 
sårbare grupper i Unionen hvad angår beskæftigelse, særlig i den nuværende situation med 
økonomisk og finansiel krise, i betragtning af, hvor vigtigt det er at have et stort antal 
unge på arbejdsmarkedet, og i betragtning af, at de står over for de alvorligste 
beskæftigelsesproblemer; mener, at EU's samhørighedspolitik ved at styrke og supplere 
medlemsstaternes anstrengelser for på ny at sætte gang i den økonomiske aktivitet og 
fremme beskæftigelsen i hele deres område er et afgørende instrument, der kan hjælpe 
Unionen med at overvinde den nuværende situation, idet den giver retningslinjer for og 
anviser gennemførelsen af de nødvendige strukturreformer og koncentrerer 
investeringerne om prioriterede foranstaltninger, for at investeringerne får størst mulig 
virkning på en regions eller medlemsstats socioøkonomiske situation, stimulerer 
økonomien og hjælper med at skabe nye job blandt unge; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til fuldt ud og på en samordnet måde at udnytte de til rådighed værende 
EU-midler (EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, ELFUL og EMFF) og dermed give de 
unge mulighed for til deres fordel at tage aktivt del i økonomien og samfundet og samtidig 
blandt andet støtte unge iværksættere gennem et EU-omfattende 
virksomhedsinkurbatorprojekt, der kan give dem mulighed for at starte virksomhed i et 
beskyttet miljø; anbefaler desuden, at der skabes passende vilkår for venturekapital, og 
understreger, at der bør tages hensyn til særlige regionale forhold, eftersom de kan være 
bestemmende for, om unges initiativer bliver en succes eller en fiasko, i hele EU og 
navnlig i de mest ugunstigt stillede regioner samt i regionerne i den yderste periferi, hvor 
der er behov for investeringer for at sikre økonomisk, social og territorial samhørighed;

3. fremhæver, at der – udover den økonomiske krise, der påvirker Europa – blandt andet 
findes strukturelle problemstillinger, der har deres udspring i uddannelses- og 
beskæftigelsespolitikker, som skal forbedres; er af den opfattelse, at der er behov for mere 
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attraktive undervisningsstrategier med større regional integration og oprettelse af netværk 
af platforme for udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem regioner og 
medlemsstaterne, der tager hensyn til de forskellige situationer og giver mulighed for 
fleksibilitet i overensstemmelse med de enkelte regioners særlige forhold og behov, 
fastsætter prioritetsområder for udviklingen af de enkelte regioner og fremmer 
gennemførelsen af mere effektive strategier for overgangen mellem uddannelse og 
arbejdsliv (med snævre forbindelser mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, 
navnlig gennem vekseluddannelsessystemer eller praktikophold inden for særlige 
emneområder i løbet af studietiden) samt etableringen af mere sikre karriereforløb; 
fremhæver den økonomiske krises alarmerende konsekvenser for den situation, de unge 
befinder sig i; opfordrer medlemsstaterne til at undgå større nedskæringer på vigtige 
områder såsom uddannelse, forskning og innovation, eftersom disse nedskæringer i 
kombination med andre negative indvirkninger af den økonomiske og finansielle krise 
udgør en alvorlig hindring for bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden og for fremtidige 
investeringsstrategier med fokus på de unge;

4. har forståelse for, at der – i betragtning af at arbejdsmarkedet er karakteriseret ved, at 
stillinger forsvinder og skabes inden for forskellige økonomiske sektorer, og at 15 % af 
alle stillinger hvert år forsvinder, samtidig med at der skabes et tilsvarende antal nye 
stillinger – er behov for en global vision, der kan gøre det muligt at forudse forandringer 
med henblik på at opnå en virkelig effektiv beskæftigelsespolitik; finder, at det er af 
afgørende betydning, at der udformes politikker for kvalifikationsopbygning, som reelt 
kan fremme indsatsen i forbindelse med livslang læring ved at lette faglig omskoling af 
høj kvalitet samt en grundlæggende og løbende tilpasning af kompetencerne til 
virksomhedernes og erhvervslivets behov i alle regioner; understreger i denne forbindelse, 
at det er vigtigt at lukke kløften mellem uddannelse og arbejdsmarkedet, og fremhæver 
misforholdet mellem uddannelsesmæssige færdigheder og jobmarkedet i dag samt 
betydningen af at gennemføre foranstaltninger med henblik på at beskytte og støtte de 
arbejdsløse, mens de søger efter nye muligheder; er af den opfattelse, at de 
foranstaltninger, der træffes, bør være indbyrdes tæt forbundne for at øge produktiviteten 
og fremme private og offentlige investeringer i sektorer med et højt vækstpotentiale samt 
for at forebygge yderligere mangel på arbejdskraft i erhverv, hvor der allerede er mangel 
herpå;

5. tilskynder medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at øge effektiviteten 
af deres uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, som bør være baseret på tre 
grundlæggende elementer:

– en fremadskuende tilgang, der gør det lettere at forudse udviklingen på 
arbejdsmarkedet og at knytte uddannelse og erhvervsuddannelse til denne udvikling

– et større engagement fra alle relevante offentlige og private aktørers side, såsom 
lærere, forældre, studerende, virksomheder, skoler og ungdomsorganisationer, 
herunder ngo'er

– en regional tilgang, der skaber mekanismer til bedre at identificere problemer, gøre 
beslutningstagningen mere effektiv og tilvejebringe et klart overblik over behovet for 
faglig uddannelse i tæt samarbejde med de berørte;
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finder, at der bør tages højde for lokale behov og særlige territoriale forhold for at gøre det 
muligt at identificere job, navnlig inden for innovative sektorer såsom grønne sektorer og 
sociale virksomheder, inden for rammerne af integrerede territoriale udviklingsstrategier;

6. opfordrer til fælles foranstaltninger fra de europæiske fondes side, navnlig de 
samhørighedspolitiske instrumenter, ESF og EFRU, for at fremme investeringer i vækst 
og jobskabelse og for hurtigt at finde en løsning på denne alvorlige situation; påpeger, at 
SMV'er er Europas motorer, beskæftigelsens hjørnesten og de vigtigste aktører med 
henblik på at bringe krisen til ophør; finder følgelig, at det er nødvendigt at give dem 
bedre adgang til finansiering og til det forretningsmiljø, de driver virksomhed i; tilskynder 
Den Europæiske Investeringsbank til at investere i jobskabelse for unge i tillid til, at dette 
vil medføre positive afledte virkninger, forudsat at der fortrinsvis bevilges lån til SMV'er; 
opfordrer til, at der lægges særlig vægt på alle de regioner, der er hårdest ramt af 
ungdomsarbejdsløshed, og fremhæver, at EU's struktur- og investeringsfonde kan hjælpe 
virksomheder, navnlig SMV'er, med at ansætte unge og nedbringe 
ungdomsarbejdsløsheden og træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende 
arbejdsmarkedet, uddannelse og erhvervsuddannelse for at støtte arbejdstagernes overgang 
til de lokale arbejdsmarkeder, i takt med at de opnår nye færdigheder og 
arbejdsmuligheder (herunder inden for grønne job, job, der bliver nødvendige som følge 
af den demografiske udvikling, nye teknologier og diversificeringen af beskæftigelsen i 
landdistrikterne); anmoder medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder om at 
fastsætte integrerede territoriale udviklingsstrategier, herunder uddannelses- og 
beskæftigelseskomponenter, og i første omgang om at træffe foranstaltninger til 
forebyggelse af skolefrafald samt til at bane vejen for unge til beskæftigelse;

7. glæder sig over Kommissionens foranstaltninger til bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed, som sammen med EU's ungdomsbeskæftigelsesinitiativ og især 
ungdomsgarantien og i overensstemmelse med Europa 2020-strategien bør tilsigte at 
komme med løsninger, der kan fremme skabelsen af anstændige, bæredygtige job af høj 
kvalitet samt lige muligheder for de unge og derved fremme den sociale inklusion, 
nedbringe jobusikkerheden og risikoen for at ende i fattigdom, således at de unge får en 
følelse af værdighed og en selvstændig tilværelse og hjerneflugt samtidig bekæmpes; 
finder, at sådanne foranstaltninger ligeledes bør fremme og styrke de eksisterende 
mobilitetsprogrammer og en bedre anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer inden 
for EU samt fremme et øget grænseoverskridende og interregionalt samarbejde, samtidig 
med at de eksisterende administrative hindringer begrænses, og de eksisterende hindringer 
for lærlinge- og praktikpladser fjernes med henblik på bedre at bekæmpe geografiske 
misforhold mellem udbud af og efterspørgsel på job som led i en køreplan for fremtiden 
for en økonomisk og monetær union med større økonomisk, social og territorial 
samhørighed; opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til 
hurtigt at gennemføre de foranstaltninger, der udarbejdes inden for rammerne af 
ungdomsgarantiordningen, og til at fremme udveksling af vellykkede modeller, der har 
medført positive tendenser i form af nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden, navnlig af 
antallet af unge, der ikke er i arbejde eller under uddannelse; bemærker imidlertid, at 
midlerne til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed er utilstrækkelige, og understreger, at 
forslaget om at finansiere EU's ungdomsbeskæftigelsesinitiativ med 6 mia. EUR for 
perioden 2014-2020 ikke er tilstrækkeligt til, at det kan få nogen betydelig indvirkning på 
de unges situation.
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