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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger vigtigheden af socioøkonomisk og territorial sammenhæng i Den 
Europæiske Union for at nå de mål, der er fastlagt for EU-strategien for unge, nemlig 
skabelse af flere og lige muligheder for alle unge mennesker ved fremme af social 
inklusion og solidaritet for alle unge mennesker, nedbringelse af risiko for fattigdom og 
forøgelse af befolkningens andel i beskæftigelse, i en situation med fortsatte 
foranstaltninger for gældsnedbringelse, stigende ungdomsarbejdsløshed og forskellige 
uddannelsesmæssige niveauer;

2. understreger vigtigheden af betingelsesfri skabelse af kvalitetsjob, hvor unge mennesker 
ville kunne nyde godt af fulde beskæftigelsesmæssige rettigheder gennem kollektive 
sektoraftaler;

3. tror, at tidlige indgreb er en ændring fra at beskæftige sig med det, at flere generationer 
har lidt afsavn, hen imod at identificere og forvalte risici tidligt i livet;

4. foreslår, at den mest effektive vej til fremskridt er at udvikle en ramme, som udtrykkeligt 
kæder resultater sammen med fremskridt for gennemførelsen af De Forenede Nationers 
konvention om barnets rettigheder (UNCRC), og støtter i den forbindelse, at 
ungdomspolitikken er nød til at være robust og målbar støttes;

5. bemærker, at byer og regioner er de bedste forvaltningsniveauer til vurdering af lokale 
beskæftigelsesmarkeder og skræddersyning af programmer til unge mennesker, og 
understreger vigtigheden af unge mennesker i deres samfund;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at mobilisere alle tilgængelige midler, 
især inden for rammerne af strukturfondene, til et kæmpe program med henblik på at 
stimulere investeringer i jobskabelse for at bekæmpe den uacceptable høje 
ungdomsarbejdsløshed;

7. foreslår, at ungdomsgarantien skal finansieres behørigt gennem bedre anvendelse af Den 
Europæiske Socialfond.


