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Ændringsforslag 1
Dimitar Stoyanov

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. advarer om, at niveauet for
ungdomsarbejdsløshed er steget fra under 
15 % til over 55 % – navnlig om de store 
forskelle medlemsstaterne imellem –  samt
om antallet af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse (14
millioner unge såkaldte "NEET" - "not in 
employment, education, or training" på 
mellem 15 og 30 år), hvilket 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 
regionernes økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed som omtalt i 
artikel 174 i TEUF.

1. advarer om den hidtil usete stigning i 
ungdomsarbejdsløshed, og navnlig den 
ulige fordeling af 
ungdomsarbejdsløsheden medlemsstaterne 
imellem med forskelle fra under 15 % til 
over 55 %;    advarer også om antallet af 
unge, der ikke har adgang til almen eller 
faglig uddannelse og dermed ikke kan 
opnå den nødvendige erhvervserfaring 
som medlemmer af samfundet (15 
millioner unge på mellem 15 og 29 år), 
hvilket udgør en alvorlig risiko for 
konkurrenceevnen og den økonomiske 
udvikling i et forenet Europa, hvad angår 
livskvalitet og arbejdsvilkår, og EU 
regionernes økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed som omtalt i 
artikel 174 i TEUF.

Or. bg

Ændringsforslag 2
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. advarer om, at niveauet for 
ungdomsarbejdsløshed er steget fra under 
15 % til over 55 % – navnlig om de store 
forskelle medlemsstaterne imellem –  samt 
om antallet af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse (14 
millioner unge såkaldte "NEET" - "not in 
employment, education, or training" på
mellem 15 og 30 år), hvilket bringer selve 

1. advarer om, at niveauet for 
ungdomsarbejdsløshed er steget fra under 
15 % til over 55 % – navnlig om de store 
forskelle medlemsstaterne imellem –  samt 
om antallet af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse (14 
millioner unge såkaldte "NEET" - "not in 
employment, education, or training" på 
mellem 15 og 30 år), hvilket afspejler de 
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det europæiske projekt i fare ved at true
den økonomiske udvikling, holdbarheden 
af et forenet Europa, hvad angår 
livskvalitet og arbejdsvilkår, og EU 
regionernes økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed som omtalt i 
artikel 174 i TEUF.

forskellige niveauer af effektivitet og 
konkurrenceevne i de nationale 
økonomier; anbefaler hurtige og 
omfattende strukturelle reformer i 
kriseramte lande, eftersom de store 
forskelle truer den økonomiske udvikling, 
holdbarheden af et forenet Europa, hvad 
angår livskvalitet og arbejdsvilkår, og EU 
regionernes økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed som omtalt i 
artikel 174 i TEUF.

Or. de

Ændringsforslag 3
Younous Omarjee

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. advarer om, at niveauet for 
ungdomsarbejdsløshed er steget fra under 
15 % til over 55 % – navnlig om de store 
forskelle medlemsstaterne imellem –  samt 
om antallet af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse (14 
millioner unge såkaldte "NEET" - "not in 
employment, education, or training" på 
mellem 15 og 30 år), hvilket 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 
regionernes økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed som omtalt i 
artikel 174 i TEUF.

1. advarer om, at niveauet for 
ungdomsarbejdsløshed er steget fra under 
15 % til over 60 % – navnlig om de store 
forskelle medlemsstaterne imellem –  samt
om antallet af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse (14 
millioner unge såkaldte "NEET" - "not in 
employment, education, or training" på 
mellem 15 og 30 år), hvilket 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-regionernes økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed som omtalt i 
artikel 174 i TEUF. minder om, at unge 
har ret til beskæftigelse af høj kvalitet, der 
svarer til deres uddannelse og giver dem 
mulighed for at leve et værdigt og 
uafhængigt liv uden usikkerhed og 
fattigdom;

Or. fr
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Ændringsforslag 4
Verónica Lope Fontagné

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. advarer om, at niveauet for 
ungdomsarbejdsløshed er steget fra under 
15 % til over 55 % – navnlig om de store 
forskelle medlemsstaterne imellem –  samt 
om antallet af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse (14 
millioner unge såkaldte "NEET" - "not in 
employment, education, or training" på 
mellem 15 og 30 år), hvilket 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 
regionernes økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed som omtalt i 
artikel 174 i TEUF;

1. advarer om, at niveauet for 
ungdomsarbejdsløshed er steget fra under 
15 % til over 55 % – navnlig om de store 
forskelle medlemsstaterne imellem –  samt 
om antallet af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse (14 
millioner unge såkaldte "NEET" - "not in 
employment, education, or training" på 
mellem 15 og 30 år), dertil skal også 
regnes de usikre arbejdsforhold for en 
anden stor gruppe unge, til trods for, at de 
har et job;  mener, at disse to situationer 
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 regionernes 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed som omtalt i artikel 174 i 
TEUF;

Or. es

Ændringsforslag 5
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. advarer om, at niveauet for 
ungdomsarbejdsløshed er steget fra under 
15 % til over 55 % – navnlig om de store 
forskelle medlemsstaterne imellem –  samt 
om antallet af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse (14 
millioner unge såkaldte "NEET" - "not in 
employment, education, or training" på 
mellem 15 og 30 år), hvilket bringer selve 

1. advarer om, at niveauet for 
ungdomsarbejdsløshed er steget fra under 
10 % til over 60 % – navnlig om de store 
forskelle regionerne imellem og mellem 
EU's medlemsstater –  samt om antallet af 
unge, der ikke er i beskæftigelse eller 
under uddannelse (14 millioner unge 
såkaldte "NEET" - "not in employment, 
education, or training" på mellem 15 og 30 
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det europæiske projekt i fare ved at true 
den økonomiske udvikling, holdbarheden 
af et forenet Europa, hvad angår 
livskvalitet og arbejdsvilkår, og EU 
regionernes økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed som omtalt i 
artikel 174 i TEUF.

år), hvilket 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 regionernes 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed som omtalt i artikel 174 i 
TEUF.

Or. fr

Ændringsforslag 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. advarer om, at niveauet for 
ungdomsarbejdsløshed er steget fra under 
15 % til over 55 % – navnlig om de store 
forskelle medlemsstaterne imellem –  samt 
om antallet af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse (14 
millioner unge såkaldte "NEET" - "not in 
employment, education, or training" på 
mellem 15 og 30 år), hvilket 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 
regionernes økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed som omtalt i 
artikel 174 i TEUF.

1. advarer om, at niveauet for 
ungdomsarbejdsløshed er steget fra under 
15 % til over 55 % – navnlig om de store 
forskelle medlemsstaterne imellem –  samt 
om antallet af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse (14 
millioner unge såkaldte "NEET" - "not in 
employment, education, or training" på 
mellem 15 og 30 år), hvilket bringer selve 
det europæiske projekt i fare, idet det 
medfører et tab af fremtidig økonomisk 
vækst for EU og truer den økonomiske 
udvikling, holdbarheden af et forenet 
Europa, hvad angår livskvalitet og 
arbejdsvilkår, og EU-regionernes 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed som omtalt i artikel 174 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 7
Patrice Tirolien
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger betydningen af den 
regionale dimension ved fastlæggelsen af 
politikker for uddannelse og støtte til unge 
og arbejdsløse for bedst muligt at opfylde 
lokale arbejdsmarkeders reelle behov og 
for at sikre en tættere løbende kontakt til 
de berørte personer;

Or. fr

Ændringsforslag 8
Verónica Lope Fontagné

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. mener, at unge på grund af den 
socioøkonomiske struktur udgør en af de 
mest sårbare grupper i Unionen hvad 
angår beskæftigelse, særligt i den 
nuværende situation med økonomisk og 
finansiel krise, eftersom der findes et stort 
antal unge på arbejdsmarkedet og fordi, 
de står over for de værste 
beskæftigelsesproblemer;  understreger 
derfor behovet for at søge efter løsninger, 
der vil gøre det muligt for Europas unge, 
som allerede er holdt op med at tro på 
traditionelle løsninger på 
beskæftigelsesproblemer (uddannelse og 
arbejde) at finde en vej ud af denne 
blindgyde og finde specifikke svar på 
deres forskellige forhold ved at tilpasse 
politikkerne til deres behov og ikke det 
modsatte; 

Or. es
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Ændringsforslag 9
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at 
ungdomsarbejdsløsheden har nået uanede 
højder, og at dette kræver mere effektive 
foranstaltninger på EU-niveau samt på 
nationalt og regionalt niveau; mener 
derfor, at i en tid, hvor EU står over for 
mange vanskeligheder og udfordringer, er 
behovet større end nogensinde for en 
stærk og innovativ ungdom, der er parat 
til at tage de udfordringer op, de stilles 
overfor; 

Or. en

Ændringsforslag 10
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye,
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
kan styrke den regionale integration og 
fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder;

2. fremhæver, at udover den økonomiske 
krise, der påvirker Europa, skal årsagerne 
til denne situation findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør forbedres; understreger behovet 
for at indføre nye og mere attraktive og 
inkluderende pædagogiske strategier, der 
navnlig fremmer gennemførelsen af en 
effektiv overgang for unge, der forlader 
skolesystemet, til arbejdsmarkedet, samt 
oprettelse af mere sikre 
karrieremuligheder;
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Or. fr

Ændringsforslag 11
Verónica Lope Fontagné

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
kan styrke den regionale integration og 
fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder;

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i de strukturelle 
spørgsmål, der har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker; 
mener, at der er behov for mere attraktive 
pædagogiske strategier, der har en større 
regional integration, hvor der bliver taget 
højde for forskellige situationer, hvor en 
fleksibel anvendelse muliggøres i forhold 
til regionernes specifikke behov og 
særpræg, og som fremmer gennemførelsen 
af mere effektive strategier for at få de 
unge ind på arbejdsmarkedet (med snævre 
forbindelser mellem uddannelsessystemet 
og arbejdsmarkedet), samt oprettelse af 
mere sikre karrieremuligheder;

Or. es

Ændringsforslag 12
Karima Delli, Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af anstændige, 
bæredygtige og holdbare job, og at 
årsagerne til denne situation skal findes i 
strukturelle spørgsmål og har sit udspring i 
bl.a. uddannelses- og 
beskæftigelsespolitikker, som bør justeres
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mere attraktive pædagogiske strategier, 
der kan styrke den regionale integration
og fremme gennemførelsen af mere 
effektive strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder;

med henblik på at fremme gennemførelsen 
af mere effektive strategier for at få de 
unge ind på arbejdsmarkedet (med snævre 
forbindelser mellem uddannelsessystemet 
og arbejdsmarkedet), samt oprettelse af 
mere sikre karrieremuligheder;

Or. en

Ændringsforslag 13
Younous Omarjee

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
kan styrke den regionale integration og 
fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder;

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
kan styrke den regionale integration og 
fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder; understreger de 
alarmerende konsekvenser for unge af 
den økonomiske krise og af 
spareforanstaltningerne; bemærker, at 
budgetnedskæringerne i alvorlig grad 
undergraver investering i områder af 
særlig vigtig betydning for unges fremtid 
såsom uddannelse, forskning og 
innovation;
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Or. fr

Ændringsforslag 14
Dimitar Stoyanov

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
kan styrke den regionale integration og 
fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder;

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige, 
stabile og holdbare job, og at årsagerne til 
denne situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres gennem udarbejdelsen af
nye, mere attraktive pædagogiske 
strategier, der opfylder erhvervslivets 
behov, kan styrke den regionale integration 
og fremme gennemførelsen af mere 
effektive strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder;

Or. bg

Ændringsforslag 15
Maria do Céu Patrão Neves

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
kan styrke den regionale integration og 

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
kan styrke den regionale integration og 
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fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder;

fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder; anser det for 
vigtigt ud over disse faktorer at definere 
prioritetsområder for udviklingen af hver 
enkelt region og at udforme og skabe 
iværksætterprogrammer for unge i disse 
områder;

Or. pt

Ændringsforslag 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
kan styrke den regionale integration og 
fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder;

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
kan styrke den regionale integration og 
fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder, herunder
obligatoriske praktikophold inden for alle 
emneområder i løbet af studieforløbet med 
henblik på at give en indledende 
erhvervserfaring på området;

Or. ro
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Ændringsforslag 17
Marietje Schaake

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
kan styrke den regionale integration og 
fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder;

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
kan styrke den regionale integration og 
fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet, navnlig gennem 
vekseluddannelsessystemer), samt 
oprettelse af mere sikre 
karrieremuligheder;

Or. en

Ændringsforslag 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 

2. fremhæver, at det er nødvendigt at 
fremme den økonomiske aktivitet som en 
forudsætning for skabelse af bæredygtige 
og holdbare job, og at årsagerne til denne 
situation skal findes i strukturelle 
spørgsmål og har sit udspring i 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør justeres, idet der er behov for nye, 
mere attraktive pædagogiske strategier, der 
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kan styrke den regionale integration og
fremme gennemførelsen af mere effektive 
strategier for at få de unge ind på 
arbejdsmarkedet (med snævre forbindelser 
mellem uddannelsessystemet og 
arbejdsmarkedet), samt oprettelse af mere 
sikre karrieremuligheder;

kan styrke den regionale integration og 
skabe netværk af platforme for udveksling 
af erfaringer og bedste praksis mellem 
regioner og medlemsstaterne samt fremme 
gennemførelsen af mere effektive strategier 
for at få de unge ind på arbejdsmarkedet 
(med snævre forbindelser mellem 
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet), 
samt oprettelse af mere sikre 
karrieremuligheder;

Or. en

Ændringsforslag 19
Marietje Schaake

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger betydningen af at tage 
hånd om de geografiske uligheder mellem 
udbuddet af og efterspørgslen på job både 
internt i og mellem medlemsstaterne, især 
gennem reform af EURES, med henblik 
på at forbedre unges 
beskæftigelsesmuligheder;

Or. en

Ændringsforslag 20
Verónica Lope Fontagné

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at den europæiske 
regionalpolitik, ved at styrke og bistå 
medlemsstaternes anstrengelser i at puste 
nyt liv i den økonomiske aktivitet og skabe 
jobvækst i hele deres område og særligt i 
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de hårdest ramte regioner, er et af 
Unionens bedste instrumenter til at 
hjælpe med at overvinde den nuværende 
situation, da den giver retningslinjer og 
anviser igangsættelsen af de nødvendige 
strukturreformer og koncentrerer 
investeringerne om prioriterede aktioner;  
mener, at en samordnet indsats fra de fem 
fonde under den fælles strategiske ramme 
(EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, 
ELFUL og EMFF) er helt afgørende for 
sammen at kunne fremme 
konkurrencedygtighed og konvergens ved 
at fastlægge de mest passende prioriteter 
for investering i hvert europæisk land og 
region og ved at give støtte til alle de 
finansielle instrumenter, der kan styrke 
den private investering, sådan at det 
samtidig lykkes at øge virkningen af 
nationale investeringer; 

Or. es

Ændringsforslag 21
Verónica Lope Fontagné

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. understreger, at sikringen af 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed i hele EU kræver, at der 
investeres i de dårligst stillede regioner;  
understreger, at strukturfondene skal 
hjælpe med at udføre disse investeringer 
ved at undgå, at der findes regioner, hvor 
aktiviteten er nul eller næsten 
ikkeeksisterende for at den private 
investering og den økonomiske og 
regionale udvikling derved fremmes.  

Or. es
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Ændringsforslag 22
Verónica Lope Fontagné

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. understreger vigtigheden af at fremme 
mobilitet blandt Europas unge både på 
nationalt og europæisk niveau, hvilket vil 
give dem både en personlig og 
professionel udvikling; 

Or. es

Ændringsforslag 23
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. finder, at der med henblik på at 
forebygge, 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 gør det muligt at 
foregribe forandringer med henblik på at 
opnå en virkelig effektiv 
beskæftigelsespolitik; finder, at det er af 
afgørende betydning, at der findes 
politikker for kvalifikationsopbygning, der 
reelt kan fremme en grundlæggende og 
løbende tilpasning af kompetencerne til 
virksomhedernes og økonomiens behov i 
alle EU-regioner;

3. finder, at arbejdsmarkedet oplever 
nedlæggelse og skabelse af job inden for 
forskellige økonomiske sektorer, hvilket 
nødvendiggør en fortsat indsats med 
hensyn til uddannelse og foranstaltninger 
til beskyttelse og støtte af arbejdsløse for 
at hjælpe virksomheder og ansatte bedst 
muligt i denne situation med strukturel 
ustabilitet; mener, at en effektiv 
beskæftigelsespolitik således skal lægge 
vægt på de kvalifikationer og 
kompetencer, der modsvarer behovene 
hos de økonomiske aktører inden for de 
regionale aktivitetsområder i EU;  

Or. fr

Ændringsforslag 24
Karima Delli, Ana Miranda
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. finder, at der med henblik på at 
forebygge, 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 gør det muligt at 
foregribe forandringer med henblik på at 
opnå en virkelig effektiv 
beskæftigelsespolitik; finder, at det er af 
afgørende betydning, at der findes 
politikker for kvalifikationsopbygning, der 
reelt kan fremme en grundlæggende og 
løbende tilpasning af kompetencerne til 
virksomhedernes og økonomiens behov i 
alle EU-regioner;

3. finder, at der er behov for en global 
vision, der gør det muligt at foregribe 
forandringer med henblik på at opnå en 
virkelig effektiv beskæftigelsespolitik, der 
særligt henleder opmærksomheden på de 
mest marginaliserede befolkningsgrupper, 
som er i størst risiko for arbejdsløshed, 
kombineret med specifikke territoriale 
ulemper;   finder, at det er af afgørende 
betydning, at der findes politikker for 
kvalifikationsopbygning, der reelt kan 
fremme en grundlæggende og løbende 
tilpasning af kompetencerne til 
virksomhedernes og økonomiens behov i 
alle EU-regioner;

Or. en

Ændringsforslag 25
Verónica Lope Fontagné

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. finder, at eftersom 15 % af alle stillinger 
forsvinder hvert år, og der skabes andre 
nye, er behov for en global vision, der gør 
det muligt at foregribe ændringer med 
henblik på at udarbejde en virkelig 
effektiv beskæftigelsespolitik; finder, at det 
er af afgørende betydning, at der findes
politikker for kvalifikationsopbygning, der 
reelt kan fremme en grundlæggende og 
løbende tilpasning af kompetencerne til 
virksomhedernes og økonomiens behov i 
alle EU-regioner;

3. finder, at eftersom 15 % af alle stillinger 
forsvinder hvert år, og der skabes andre 
nye, er behov for en global vision, der gør 
det muligt at foregribe de ændringer, der er 
nødvendige for at opnå virkelig 
bæredygtig vækst og beskæftigelse;  er af 
den opfattelse, at foranstaltningerne kun 
vil være effektive, hvis de alle er tæt 
forbundne, således at produktiviteten 
øges, de private investeringer styrkes og 
sektorer med et højt vækstpotentiale 
fremmes, særlig dem, som er knyttet til 
den grønne økonomi og til IKT; finder, at 
det i den sammenhæng er afgørende at
udvikle kompetencer i den menneskelige 
kapital ved at fastsætte politikker for 
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kvalifikationsopbygning, der reelt kan 
fremme en grundlæggende og løbende 
tilpasning af kompetencerne til 
virksomhedernes og økonomiens behov i 
alle EU-regioner;

Or. es

Ændringsforslag 26
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. finder, at der med henblik på at 
forebygge, 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 gør det muligt at 
foregribe forandringer med henblik på at 
opnå en virkelig effektiv 
beskæftigelsespolitik; finder, at det er af 
afgørende betydning, at der findes 
politikker for kvalifikationsopbygning, der 
reelt kan fremme en grundlæggende og 
løbende tilpasning af kompetencerne til 
virksomhedernes og økonomiens behov i 
alle EU-regioner;

3. finder, at det med henblik på at 
forebygge, 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 gør det muligt at 
foregribe forandringer med henblik på at 
opnå en virkelig effektiv 
beskæftigelsespolitik; understreger, at det 
er vigtigt at lukke gabet mellem 
videregående uddannelse og 
arbejdsmarkedet, og understreger, at 
misforholdet mellem uddannelsesmæssige 
færdigheder og jobmarkedet i dag især 
må udbedres fra 
uddannelsesinstitutionernes side; 
opfordrer udenrigsministrene i EU's 
medlemsstater og videregående 
uddannelsesinstitutioner i EU til at 
medtage lærlingeuddannelser og 
praktikophold som integrerende dele af 
forløbet i alle relevante studier og kurser;
finder, at det er af afgørende betydning, at 
der findes politikker for 
kvalifikationsopbygning, der reelt kan 
fremme en grundlæggende og løbende 
tilpasning af kompetencerne til 
virksomhedernes og økonomiens behov i 
alle EU-regioner;

Or. en



AM\939864DA.doc 19/36 PE513.123v02-00

DA

Ændringsforslag 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. finder, at der med henblik på at 
forebygge, 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 gør det muligt at 
foregribe forandringer med henblik på at 
opnå en virkelig effektiv 
beskæftigelsespolitik; finder, at det er af 
afgørende betydning, at der findes 
politikker for kvalifikationsopbygning, der 
reelt kan fremme en grundlæggende og 
løbende tilpasning af kompetencerne til 
virksomhedernes og økonomiens behov i 
alle EU-regioner;

3. finder, at der med henblik på at 
forebygge, 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 gør det muligt at 
foregribe forandringer med henblik på at 
opnå en virkelig effektiv 
beskæftigelsespolitik; finder, at det er af 
afgørende betydning, at der findes 
politikker for kvalifikationsopbygning, der 
reelt kan fremme en grundlæggende og 
løbende tilpasning af kompetencerne til 
virksomhedernes og økonomiens behov i 
alle EU-regioner og forebygge yderligere 
mangel på arbejdskraft i erhverv, hvor der 
allerede er underskud;

Or. ro

Ændringsforslag 28
Dimitar Stoyanov

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3а. opfordrer til større jobstabilitet og -
sikkerhed og til at indføre 
beskyttelsesmekanismer for at forebygge, 
at arbejdsgivere udnytter unge europæere, 
hvilket finder sted i visse medlemsstater;

Or. bg

Ændringsforslag 29
Verónica Lope Fontagné

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. erindrer om, at SMV'er er Europas 
motor, beskæftigelsens hjørnesten og 
vejen ud af krisen;  anser det derfor for 
nødvendigt at forbedre adgangen til 
finansiering og det forretningsmiljø, som 
de opererer i; 

Or. es

Ændringsforslag 30
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at byer og regioner parallelt 
med EU's beskæftigelsesstrategier skal 
spille en mere central rolle ved 
vurderingen af lokale arbejdsmarkeder og 
udarbejdelsen af programmer tilpasset 
unge;

Or. en

Ændringsforslag 31
Dimitar Stoyanov

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. 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 foregribe udviklingen på 
arbejdsmarkedet og at knytte uddannelse 
og erhvervsuddannelse til denne udvikling, 
en større inddragelse af alle relevante 
aktører og en regional tilgang, der giver 

4. tilskynder medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder til at 
udvikle strategier for almen og faglig 
uddannelse og strategier til at udvide 
jobmarkedet gennem en styrkelse af 
samarbejdet på tværs af regioner; disse 
strategier bør være baseret på tre 
grundlæggende elementer en 
fremadskuende tilgang, der gør det lettere 
at vurdere udviklingen på arbejdsmarkedet 
og at knytte uddannelse og 
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mulighed for mere effektive mekanismer til 
at forstå problemerne bedre samt til 
beslutningstagning, og som gør det lettere 
at fastlægge de kvalifikationsmæssige 
behov;

erhvervsuddannelse til denne udvikling, en 
større inddragelse af alle relevante aktører 
og lokale partnere og en regional tilgang,
der giver mulighed for mere effektive 
mekanismer til at forstå problemerne bedre 
samt til beslutningstagning, og som gør det 
lettere at fastlægge de 
kvalifikationsmæssige behov;

Or. bg

Ændringsforslag 32
Karima Delli, Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. 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 foregribe udviklingen på 
arbejdsmarkedet og at knytte uddannelse 
og erhvervsuddannelse til denne udvikling,
en større inddragelse af alle relevante 
aktører og en regional tilgang, der giver 
mulighed for mere effektive mekanismer til 
at forstå problemerne bedre samt til 
beslutningstagning, og som gør det lettere 
at fastlægge de kvalifikationsmæssige 
behov;

4. 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 foregribe udviklingen på 
arbejdsmarkedet og at knytte uddannelse 
og erhvervsuddannelse til denne udvikling;
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at arbejde tættere 
sammen med medlemsstaterne for at 
udarbejde prognoser på mellemlang og 
lang sigt vedrørende de kompetencer, der 
kræves på det lokale og regionale 
arbejdsmarked;
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- en større inddragelse af alle relevante 
aktører, herunder ungdomsorganisationer
- og en regional tilgang inden for 
rammerne af integrerede territoriale 
udviklingsstrategier, der tager hensyn til 
lokale behov og territoriale særegenheder 
og gør det muligt bedre at identificere 
fremtidsorienterede job, navnlig inden for 
innovative sektorer såsom grønne sektorer 
og socialt iværksætteri, der giver mulighed 
for mere effektive mekanismer til at forstå 
problemerne bedre samt til 
beslutningstagning, og som gør det lettere 
at fastlægge de kvalifikationsmæssige 
behov;

Or. en

Ændringsforslag 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. 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 foregribe udviklingen på 
arbejdsmarkedet og at knytte uddannelse 
og erhvervsuddannelse til denne udvikling, 
en større inddragelse af alle relevante 
aktører og en regional tilgang, der giver 
mulighed for mere effektive mekanismer til 
at forstå problemerne bedre samt til 
beslutningstagning, og som gør det lettere 
at fastlægge de kvalifikationsmæssige 
behov;

4. tilskynder medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder til at 
gennemføre de foranstaltninger, der er 
udarbejdet inden for rammerne af 
ungdomsgarantiordningen, for at fremme 
udveksling af vellykkede modeller, der 
resulterede i positive tendenser i form af 
nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden 
og af antallet af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse, og 
for at øge effektiviteten af deres 
uddannelses- og beskæftigelsespolitikker, 
som bør være baseret på tre grundlæggende 
elementer: en fremadskuende tilgang, der 
gør det lettere at foregribe udviklingen på 
arbejdsmarkedet og at knytte uddannelse 
og erhvervsuddannelse til denne udvikling, 
en større inddragelse af alle relevante 
aktører og en regional tilgang, der giver 
mulighed for mere effektive mekanismer til 
at forstå problemerne bedre samt til 
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beslutningstagning, og som gør det lettere 
at fastlægge de kvalifikationsmæssige 
behov;

Or. en

Ændringsforslag 34
Marietje Schaake

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. 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 foregribe udviklingen på 
arbejdsmarkedet og at knytte uddannelse 
og erhvervsuddannelse til denne udvikling, 
en større inddragelse af alle relevante 
aktører og en regional tilgang, der giver 
mulighed for mere effektive mekanismer til 
at forstå problemerne bedre samt til 
beslutningstagning, og som gør det lettere 
at fastlægge de kvalifikationsmæssige 
behov;

4. 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 foregribe udviklingen på 
arbejdsmarkedet og at knytte uddannelse 
og erhvervsuddannelse til denne udvikling, 
en større inddragelse af alle relevante 
aktører, navnlig inden for den private 
sektor, og en regional tilgang, der giver 
mulighed for mere effektive mekanismer til 
at forstå problemerne bedre samt til 
beslutningstagning, og som gør det lettere 
at fastlægge de kvalifikationsmæssige 
behov;

Or. en

Ændringsforslag 35
Karima Delli, Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer medlemsstaterne til at 
tilskynde unge til mobilitet på grundlag af 
en bedre anerkendelse af kompetencer og 
kvalifikationer, bedre koordination 
mellem sociale sikringsordninger og 
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bedre adgang til boliger til en 
overkommelig pris, herunder socialt 
boliger, og finansielle kreditter;

Or. en

Ændringsforslag 36
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. fremhæver betydningen af 
programmer for livslang læring med 
henblik på at lette faglig omskoling; 
understreger i denne forbindelse 
effektiviteten af EU-programmerne, der 
bør bevares og styrkes i løbet af den 
kommende finansielle 
programmeringsperiode;

Or. fr

Ændringsforslag 37
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer medlemsstaterne og deres 
regioner til at udvikle strategier til 
bekæmpelse af skolefrafald og til at 
fremme genindslusningen i skolesystemet 
af unge, der forlader skolen for tidligt; 
understreger i denne forbindelse, at 
mange medlemsstater må gøre en stor 
indsats for at yde bistand og vejledning på 
sekundærtrinnet og på universitetsniveau; 

Or. fr
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Ændringsforslag 38
Marietje Schaake

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at fjerne de 
eksisterende barrierer for lærlingepladser, 
praktikophold og vikararbejde på tværs af 
grænserne i den hensigt at skabe bedre 
overensstemmelse mellem udbud og 
efterspørgsel af arbejdsbaserede 
erhvervsuddannelsesmuligheder for unge 
og dermed forbedre mobiliteten og 
beskæftigelsesevnen, især i 
grænseregioner;

Or. en

Ændringsforslag 39
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer medlemsstaterne til at 
undgå større nedskæringer på vigtige 
områder såsom uddannelse 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;

Or. en

Ændringsforslag 40
Maria do Céu Patrão Neves

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder til, 
under hensyntagen til at programmet for 
social udvikling og innovation (2014-
2020) fremhæver utilstrækkelig viden som 
en faktor, der hæmmer udviklingen af 
social innovation i Unionen, både at 
fremme udbredelsen af programmer til at 
støtte unge iværksættere og at tage hensyn 
til specifikke regionale karakteristika i 
eksisterende iværksætterprogrammer, 
eftersom de kan være bestemmende for, 
om unges initiativer bliver en succes eller 
en fiasko, navnlig i regionerne i den 
yderste periferi;  

Or. pt

Ændringsforslag 41
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. opfordrer medlemsstaterne til inden 
for deres respektive uddannelsessystemer 
at fremme erhvervsrettede 
uddannelsesforløb, der i øjeblikket er 
undervurderede i skole- og 
universitetsuddannelser, men som 
imidlertid har et stort 
beskæftigelsespotentiale i 
medlemsstaterne;

Or. fr

Ændringsforslag 42
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. fremhæver, at EU-programmerne, og 
særlig struktur- og samhørighedsfondene, 
var de meste effektive instrumenter til at 
skabe nye job blandt unge, og der derfor 
bør gives yderligere opmærksomhed til 
disse programmer, og at hver enkel region 
bør gøre fuldt brug af de tilgængelige EU-
midler til gavn for unge;

Or. en

Ændringsforslag 43
Karima Delli, Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, som en af de 
vigtigste reaktioner på dette alvorlige 
problem;

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, som en af de 
vigtigste reaktioner på dette alvorlige 
problem; understreger, at det er absolut 
nødvendigt, at der inden for 
programmeringsperioden 2014-2020 
afsættes mindst 25 % af bevillingerne til 
samhørighedspolitikken til ESF, og at 
mindst 20 % af ESF øremærkes 
flagskibsinitiativet under EU 2020 om 
"fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom", under hvilket 
ungdomsarbejdsløshed vil være en 
prioritet; opfordrer medlemsstaterne og de 
lokale og regionale myndigheder til at 
fastsætte integrerede territoriale 
udviklingsstrategier - og anvende nye 
instrumenter til at støtte dem - herunder 
uddannelses- og 
beskæftigelseskomponenter, især med 
henblik på at bane vejen for unge til 
beskæftigelse og støtte opbygningen og 
moderniseringen af tilgængelige sociale 
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infrastrukturer;

Or. en

Ændringsforslag 44
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, som en af de 
vigtigste reaktioner på dette alvorlige 
problem;

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, som en af de 
vigtigste reaktioner på dette alvorlige 
problem; påpeger, at 
samhørighedspolitikker, navnlig ESF, 
kan bidrage til at hjælpe virksomheder 
med at ansætte unge og nedbringe 
ungdomsarbejdsløsheden; ESF bidrager 
også til at lempe beskatningen af 
virksomheder, der ansætter unge, for at 
stimulere skabelsen af job til unge og 
undgå bureaukrati, når virksomheder er 
nødt til at ansøge om EU-finansiering;

Or. en

Ændringsforslag 45
Verónica Lope Fontagné

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, som en af de 
vigtigste reaktioner på dette alvorlige 
problem;

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, som en af de 
vigtigste reaktioner på dette alvorlige 
problem, ved at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for arbejdsmarkedet, 
uddannelse og erhvervsuddannelse med 
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henblik på at støtte arbejdstageres 
omstilling til den produktive sektors behov
og til opnåelse af nye kompetencer og 
stillinger (herunder, bl.a., grønne job, job 
der opstår som konsekvens af en 
demografisk tendens, de nye teknologier 
og diversificeringen af beskæftigelsen i 
landdistrikter); 

Or. es

Ændringsforslag 46
Younous Omarjee

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, som en af de 
vigtigste reaktioner på dette alvorlige 
problem;

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, som en af de 
vigtigste reaktioner på dette alvorlige 
problem; opfordrer til, at der tages særlig 
hensyn til de regioner, der er hårdest ramt 
af ungdomsarbejdsløsheden, som i visse 
tilfælde ligger på over 50 % og derved 
øger de regionale forskelle;
  

Or. fr

Ændringsforslag 47
Dimitar Stoyanov

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, som en af de

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, for at 



PE513.123v02-00 30/36 AM\939864DA.doc

DA

vigtigste reaktioner på dette alvorlige 
problem;

bekæmpe ungdomsarbejdsløshed;

Or. bg

Ændringsforslag 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, som en af de 
vigtigste reaktioner på dette alvorlige 
problem;

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, for at 
anvende strukturfondene med henblik på 
at stimulere investeringer til fremme af 
vækst og job, og som en af de vigtigste 
reaktioner på dette alvorlige problem;

Or. en

Ændringsforslag 49
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, som en af de 
vigtigste reaktioner på dette alvorlige 
problem;

5. opfordrer til samordnede 
foranstaltninger fra de europæiske fonde, 
navnlig ved hjælp af de 
samhørighedspolitiske instrumenter, 
herunder især ESF og EFRU, for at støtte 
bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed;

Or. de

Ændringsforslag 50
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. fastholder, at det er yderst vigtigt at 
genoplive den økonomiske aktivitet og 
støtte skabelsen af job til unge; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
udvikle og investere i et 
virksomhedsinkurbatorprojekt for hele 
EU, i hvilket virksomhedsinkurbatorer i 
alle medlemsstaterne giver unge 
iværksættere mulighed for at opstarte 
deres virksomhed i et beskyttet miljø, 
samtidig med at der skabes en følelse af 
enhed gennem inkurbatorprojektets 
paneuropæiske dimension; mener 
desuden, at der bør etableres et passende 
miljø for venturekapital, særlig med 
hensyn til beskatning, for at støtte 
udviklingen af dette nye marked;

Or. en

Ændringsforslag 51
Karima Delli, Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. tilskynder Den Europæiske 
Investeringsbank til at investere i 
jobskabelse for unge, forudsat af det ikke 
medfører sideeffekter, og at det primært 
bevilger lån til SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 52
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. glæder sig over meddelelsen fra Det 
Europæiske Råd på dets møde den 8. og 9. 
februar 2013 om lanceringen af 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for 
regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden 
overstiger EU-gennemsnittet med over 25 
%; understreger igen nødvendigheden af 
at indføre et redskab, der begrænser 
unødvendige administrative hindringer; 
håber, at dette initiativ primært vil 
anvendes til at finansiere den europæiske 
ungdomsgaranti under forordning [.../...]
(ESF);
  

Or. fr

Ændringsforslag 53
Verónica Lope Fontagné

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at for at sikre, at 
fondene under den fælles strategiske 
ramme kan intervenere effektivt og for at 
maksimere virkningen af investeringerne 
og af den europæiske finansiering i et 
lands og dets regioners socioøkonomiske 
situation, skal fondene under den fælles 
strategiske ramme koncentrere sig om et 
begrænset antal prioriteter, særligt i en 
situation, hvor der fortages betydelige 
nationale finanspolitiske 
konsolideringsindsatser;  

Or. es

Ændringsforslag 54
Younous Omarjee
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Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. glæder sig over Kommissionens 
meddelelse om at forelægge en pakke mod 
ungdomsarbejdsløshed i juni måned, som 
efter initiativet for ungdomsbeskæftigelse i 
EU og især ungdomsgarantien og inden for 
rammerne af Europa 2020-strategien vil 
komme med løsninger, der kan fremme 
skabelsen af bæredygtige job, mindske 
usikkerheden, styrke programmerne for 
mobilitet i EU og fremme et øget 
interregionalt samarbejde som en del af en 
køreplan for fremtiden for en monetær og 
økonomisk union med øget økonomisk, 
social og territoriel samhørighed.

6. glæder sig over Kommissionens 
meddelelse om at forelægge en pakke mod 
ungdomsarbejdsløshed i juni måned, som 
efter initiativet for ungdomsbeskæftigelse i 
EU og især ungdomsgarantien vil forsøge 
at komme med løsninger, der kan fremme 
skabelsen af bæredygtige job, mindske 
usikkerheden, styrke programmerne for 
mobilitet i EU og fremme et øget 
interregionalt samarbejde som en del af en 
køreplan for fremtiden for en monetær og 
økonomisk union med øget økonomisk, 
social og territoriel samhørighed;
bemærker dog, at finansieringen til 
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed er 
utilstrækkelig;  understreger, at forslaget 
om at finansiere EU-
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med 6 
mia. EUR for perioden 2014-2020 langt 
fra er tilstrækkeligt til at få nogen 
betydelig indvirkning på unges situation; 
påpeger, at et budget på 21 mia. EUR 
ifølge Den Internationale 
Arbejdsorganisation ville være 
nødvendigt, hvis lanceringen af initiativet 
med en europæisk ungdomsgaranti for 
perioden 2014-2020 skal være effektiv; 

Or. fr

Ændringsforslag 55
Patrice Tirolien

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. glæder sig over Kommissionens 
meddelelse om at forelægge en pakke mod 

6. glæder sig over Kommissionens 
meddelelse om at forelægge en pakke mod 
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ungdomsarbejdsløshed i juni måned, som 
efter initiativet for ungdomsbeskæftigelse 
i EU og især ungdomsgarantien og inden 
for rammerne af Europa 2020-strategien vil
komme med løsninger, der kan fremme 
skabelsen af bæredygtige job, mindske 
usikkerheden, styrke programmerne for 
mobilitet i EU og fremme et øget 
interregionalt samarbejde som en del af en 
køreplan for fremtiden for en monetær og 
økonomisk union med øget økonomisk, 
social og territoriel samhørighed.

ungdomsarbejdsløshed i juni måned, som 
inden for rammerne af Europa 2020-
strategien bør komme med løsninger, der 
kan fremme skabelsen af bæredygtige job, 
mindske usikkerheden, styrke 
programmerne for mobilitet i EU og 
fremme et øget interregionalt samarbejde 
som en del af en køreplan for fremtiden for 
en monetær og økonomisk union med øget 
økonomisk, social og territoriel 
samhørighed.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. glæder sig over Kommissionens 
meddelelse om at forelægge en pakke mod 
ungdomsarbejdsløshed i juni måned, som 
efter initiativet for ungdomsbeskæftigelse i 
EU og især ungdomsgarantien og inden for 
rammerne af Europa 2020-strategien vil 
komme med løsninger, der kan fremme 
skabelsen af bæredygtige job, mindske 
usikkerheden, styrke programmerne for 
mobilitet i EU og fremme et øget 
interregionalt samarbejde som en del af en 
køreplan for fremtiden for en monetær og 
økonomisk union med øget økonomisk, 
social og territoriel samhørighed.

6. glæder sig over Kommissionens 
meddelelse om at forelægge en pakke mod 
ungdomsarbejdsløshed i juni måned, som 
efter initiativet for ungdomsbeskæftigelse i 
EU og især ungdomsgarantien og inden for 
rammerne af Europa 2020-strategien vil 
komme med løsninger, der kan fremme 
skabelsen af bæredygtige job og lige 
muligheder for unge til fremme af social 
inklusion, mindske usikkerheden, styrke 
programmerne for mobilitet i EU og 
fremme et øget interregionalt samarbejde 
som en del af en køreplan for fremtiden for 
en monetær og økonomisk union med øget 
økonomisk, social og territoriel 
samhørighed;

Or. en

Ændringsforslag 57
Karima Delli, Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at sikre en hurtig 
gennemførelse af ungdomsgarantien og 
til at etablere mere effektive og 
tilgængelige offentlige 
arbejdsformidlinger med henblik på at 
skaffe passende job og uddannelse til 
unge; anmoder Kommissionen om at 
støtte regioner og medlemsstater, der 
ønsker at indføre 
ungdomsgarantiordninger på nationalt og 
regionalt niveau; opfordrer Rådet til at 
øge den finansielle bevilling til initiativet 
betydeligt i henhold til ILO's anbefalede 
beløb på 21 mia. EUR til at 
gennemførelsen heraf;

Or. en

Ændringsforslag 58
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. mener, at de nye programmer bør 
udarbejdes med det mål for øje at give 
unge en teknologisk uddannelse af høj 
kvalitet og fremme deres muligheder for 
at specialisere sig eller arbejde i en anden 
medlemsstat;

Or. en

Ændringsforslag 59
Karima Delli, Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. indskærper, at investeringer i 
ungdomsgarantiprogrammerne bør være 
fritaget for spareforanstaltninger;

Or. en


