
 

AM\1107396DA.docx  PE589.714v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

19.10.2016 A8-0250/1 

Ændringsforslag  1 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0250/2016 

Andrea Bocskor 

Vurdering af EU-strategien for unge 2013-2015 

(2015/2351(INI)) 

Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 4) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0250/2016 

Europa-Parlamentets beslutning om vurdering af EU-strategien for unge 2013-2015 

(Ekstern oversættelse) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 6, 165 og 166 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets henstilling af 22. april 2013 om indførelse af en 

ungdomsgaranti1, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 7.-8. februar 2013 om et 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativ2, 

– der henviser til Rådets resolution af 27. november 2009 om nye rammer for det 

europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018)3, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det 

europæiske samarbejde for uddannelse og erhvervsuddannelse ("Uddannelse og 

Erhvervsuddannelse 2020")4, 

– der henviser til sin beslutning af 12. april 2016 med titlen "Erasmus+ og andre 

redskaber til fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse – en livslang 

læringstilgang"5, 

– der henviser til udkast til fælles rapport 2015 fra Rådet og Kommissionen om 

gennemførelse af de nye rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet 

(2010-2018), som blev vedtaget af Rådet den 23. november 2015, 

                                                 
1 C 120 du 26.4.2013, p.1. 
2 EUCO 37/13. 
3 EUT C 311 du 19.12.2009, s. 1. 
4 EUT C 119 du 28.5.2009, s. 2. 
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0107. 
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– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 15. september 2015 med titlen "Udkast 

til fælles rapport for 2015 fra Rådet og Kommissionen om gennemførelse af nye 

rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018)" 

(COM(2015)0429) og til arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der 

ledsager Kommissionens meddelelse, "Resuls of the open method of coordination in the 

youth field with a special focus on the second cycle (2013-2015)" ("resultater af den 

åbne koordinationsmetode på ungdomsområdet med særlig fokus på den anden 

cyklus"), (SWD82015)0168) og "Situation of young people in the EU" ("unges situation 

i EU") (SWD(2015)0169), 

– der henviser til Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og 

uformel læring, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. august 2015 om "udkast til fælles 

rapport 2015 om gennemførelse af strategirammen for det europæiske samarbejde på 

uddannelsesområdet (ET2020) "Nye prioritetsområder for europæisk samarbejde på 

uddannelsesområdet" (COM(2015)0408), 

– der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder, 

– der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om fremme af unges 

iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra 

Budgetkontroludvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 

A. der henviser til, at uddannelses- og ungdomspolitikkerne fortsat henhører under 

medlemsstaternes kompetence i henhold til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF); 

B. der henviser til, at unge bør have hjælp til at tackle de udfordringer, de står over for, 

gennem en mere målrettet brug af ressourcer på nationalt plan og EU-plan; der 

imidlertid henviser til, at den fælles rapport fra Rådet og Kommissionen om 

gennemførelse af nye rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet 

præciserer, at ungdomsarbejdsløshed ikke kan tackles uden at opgive de sparepolitikker, 

der har ført til tab af arbejdspladser i de fleste europæiske lande, som det konstateres i 

den fælles rapport fra Rådet og Kommissionen om gennemførelse af de nye rammer for 

det europæiske samarbejde på ungdomsområdet; 

C. der henviser til, at unge bør have hjælp til at håndtere de særdeles alvorlige problemer, 

som de for øjeblikket står over for og tackle de udfordringer, som de vil stå over for i 

fremtiden, gennem nationale ungdomspolitikker, og at disse politikker i 

overensstemmelse med de enkelte medlemsstaters prioriteter for offentlig politik bør 

være relevante, effektive og koordinerede; der henviser til, at den målrettede brug af 

økonomiske, sociale og beskæftigelsesrelaterede politiske ressourcer på lokalt, regionalt 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0292. 



 

AM\1107396DA.docx  PE589.714v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

og nationalt plan samt på EU-plan ville blive lettet, hvis udgifterne fra de eksisterende 

fonde til integration af økonomiske migranter definitivt blev stoppet; 

D. der henviser til, at et af de mål, der er fastsat for programmet Erasmus+ som helhed, er 

at bidrage til opnåelse af den nye ramme for det europæiske samarbejde på 

ungdomsområdet (2010-2018); der i denne forbindelse henviser til, at der skal sikres 

adgang til projekttilskud for ungdomsorganisationer under det nye Erasmus+-program 

samt fjernelse af hindringer for støtteberettigelse for mindre projekter; 

E. der henviser til, at dette mål kunne blive undergravet af Kommissionens bekendtgørelse 

i februar 2016 om, at en del af finansieringen til Erasmus+-programmet skal bruges til 

fordel for integration af migranter, i betragtning af, at de pågældende midler er 

begrænsede, og at europæiske unge nu skal imødegå mangfoldige udfordringer som 

resultat af de sparepolitikker, som Unionen har indført; 

F. der henviser til, at Unionens strategi for unge (2010–2018) omfatter otte 

aktionsområder, på hvilke der skal indledes initiativer: uddannelse, beskæftigelse og 

iværksætterkultur, sundhed og trivsel, deltagelse i samfundet, frivilligt arbejde, social 

inklusion, unge og verden samt kreativitet og kultur; 

G. der henviser til, at det er vigtigt at sikre, at alle unge har adgang til uddannelse af 

kvalitet, både formel og ikke-formel, og at de modtager den bedst mulige læring, 

eftersom unge i dag står over for høje arbejdsløshedstal i mange medlemsstater, især 

som et resultat af de sparepolitikker, som EU har indført, og som forhindrer 

medlemsstater i at foretage de nødvendige investeringer på områderne for uddannelse, 

erhvervsuddannelse og unge; der minder om, at unge også står over for en forhøjet 

risiko for fattigdom og social udelukkelse, og at lavtkvalificerede unge, unge der 

hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, og de der har særlige behov eller 

kommer fra lavere socioøkonomiske lag, herunder unge fra forstadsområder, 

landdistrikter og bjergområder, i højere grad risikerer at blive arbejdsløse eller 

marginaliserede; 

H. der henviser til, at forældre ikke må fratages deres uddannende rolle, selvom 

undervisning er af grundlæggende betydning, især hvad angår erhvervelse af 

kundskaber i læsning, skrivning, matematik og historie; understreger i øvrigt, at 

undervisning i sig selv ikke kan forhindre radikalisering, sådan som Verdensbanken har 

påvist det i sin seneste rapport om den økonomiske situation i Mellemøsten og 

Nordafrika1, hvor den påpeger, at 43,3 % af de udenlandske krigere, der rekrutteres til 

ISIS/Daish, har afsluttet en gymnasieuddannelse, og 25,4 % af dem har gået på 

universitetet;  

I. der henviser til, at social inklusion og social mobilitet skal være centrale prioriteter i 

EU's strategi for unge, og at de derfor skal være specifikt rettet mod unge i sårbare 

grupper, såsom unge, der er udsat for fattigdom og social udstødelse, og unge fra 

isolerede landdistrikter; 

                                                 
1 Verdensbanken, MENA Economic Monitor, oktober 2016. 
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1. noterer sig "Ungdomsrapporten" fra 2015, som er baseret på Kommissionens 

meddelelse om gennemførelse af de nye rammer for det europæiske samarbejde på 

ungdomsområdet (2010-2018) af 15. september 2015, hvoraf det fremgår, at EU hidtil 

ikke har været i stand til at løse problemet med ungdomsarbejdsløshed: I nogle 

medlemsstater er ungdomsarbejdsløsheden stadig meget høj (50,1 % i Grækenland), 

mens den i andre medlemsstater såsom Frankrig er steget, siden 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet blev oprettet (21,5 % i 2011 sammenlignet med 

22,8 % i 2014); 

2. anser den åbne koordinationsmetode for et passende middel til at skabe en ramme for 

ungdomspolitikker; gentager sin opfordring til et tættere samarbejde om 

ungdomsspørgsmål på lokalt, regionalt og nationalt plan og EU-plan i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet; 

3. anerkender vigtigheden af den strukturerede dialog som et middel til at lytte til unge, 

både ungdomsorganisationer og ikke-organiserede enkeltpersoner, og høre om deres 

reelle behov som vejledning for en mere effektiv gennemførelse og udvikling af 

ungdomspolitikkerne på alle planer og for at fremme aktivt borgerskab blandt unge; 

understreger dog, at udviklingen af disse politikker også bør tage hensyn til erfaringer, 

afprøvede og testede erfaringer, nationale uddannelsesprioriteter og dialogen mellem 

generationerne, idet den ældre generation har meget at give videre, navnlig inden for 

uddannelse og erhvervsuddannelse; 

4. understreger vigtigheden af familiens rolle og samarbejde med skoler, lokalsamfund og 

kirker om at lede unge i retning af fuld integration i samfundet; påpeger, at lærere og 

professorer alt for ofte er nødt til at fungere som erstatningsforældre i områder, hvor 

familien har vist sig utilstrækkelig, og at denne supplerende rolle kan undergrave en 

lærers status og hverv; 

5. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tilbyde effektiv uddannelse i det 

nationale såvel som regionale sprog i overensstemmelse med national lovgivning, idet 

et individ med de rette læse- og skrivekundskaber ifølge indikatorerne i rapporten med 

titlen "Education at a Glance 2015" i gennemsnit i alle OECD-lande vil have 4,2 gange 

større sandsynlighed for at finde et job end et individ, som har begrænsede kundskaber 

inden for dette område; 

6. opfordrer til bedre koordination mellem uddannelses- og undervisningsplaner og 

nødvendigheden af at ændre arbejdsmarkederne; understreger imidlertid, at mens bedre 

samordning er nødvendig, vil den ikke løse problemet med jobmangel, og at det først og 

fremmest er nødvendigt at gennemføre strukturreformer, herunder en revision af 

direktivet om udstationerede arbejdstagere, hivs faktiske virkning har været at skabe 

social dumping, hvilket betyder, at unge i visse sektorer er udsat for illoyal konkurrence 

fra arbejdskraft, som er 30 til 50 % billigere; 

7. understreger nødvendigheden af at inkludere elementer af iværksætterorienteret læring 

på alle planer inden for uddannelse og nødvendigheden af at fremme og bevare 

politikker til fremme af iværksættervirksomhed blandt unge på kulturelle og kreative 

områder for at skabe job; understreger, at processen med at etablere en virksomhed 

varierer meget fra den ene medlemsstat til den anden, og at det i nogle lande stadig er 
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meget kompliceret for unge iværksættere at starte virksomheder navnlig på grund af 

administrative vanskeligheder, og problemer med at opnå kreditter; 

8. understreger betydningen af at afhjælpe mangler på kvalifikationer og 

kvalifikationsmismatch; påpeger, at mobilitet for personer under uddannelse kan være et 

godt redskab for uddannelse og erhvervelse af nye kvalifikationer, men at der bør tages 

hensyn til problemerne med "hjerneflugt", som mobilitetsprogrammer kan give 

anledning til, hvilket fratager visse medlemsstater de menneskelige og økonomiske 

ressourcer, som er afgørende for deres velstand; 

9. tilskynder medlemsstaterne til fuldt ud at gøre brug af programmet Erasmus+, som 

sætter unge i stand til at opnå nye erfaringer og nye kvalifikationer, men understreger, at 

mobilitet alene ikke kan løse problemet med ungdomsarbejdsløshed, og at der bør gives 

prioritet til at matche kvalifikationer med arbejdsmarkedets behov, fremme læring og 

forbedre erhvervelsen af grundlæggende viden; påpeger endvidere, at Erasmus+ ikke 

må opfattes eller bruges som et program til at omdanne de unge europæere til fremtidige 

udstationerede arbejdstagere;  

10. har stadig en vis tvivl med hensyn til ungdomsgarantiordningen; påpeger, at ordningen 

oprindeligt var udformet med henblik på at sikre bæredygtig integration på 

arbejdsmarkedet gennem tilbud af høj kvalitet, men at i nogle lande er 75 % af 

"fremtidsorienterede arbejdspladser" i nonprofitsektoren eller har kun i en tredjedel af 

tilfældene ført til uddannelse; opfordrer til, at alle ungdomsinitiativer ikke i realiteten 

fører til usikre jobs for unge, idet de kun medfører et fiktivt og kortvarigt fald i 

arbejdsløsheden; 

11. understreger, at unges frivillige aktiviteter, f.eks. i sektorer for personrelaterede 

tjenester bør understøttes og i højere grad anerkendes for deres værdi som en vigtig 

form for ikkeformel læring; understreger dog, at disse aktiviteter ikke bør blive et nyt 

instrument til at øge usikkerheden i forbindelse med unges ansættelse; 

12. glæder sig over dynamikken i de unges politiske deltagelse via sociale medier, men 

opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at disse platforme ikke længere anvendes til 

rekruttering af terrororganisationer, eftersom 46 000 Twitterkonti ifølge Europol 

benyttes regelmæssigt af militante og sympatisører af terrorgruppen "Islamisk Stat"; 

13. understreger, at medlemsstaterne vil have svært ved at indføre politikker til fordel for 

unge, så længe EU-institutionerne lægger pres på deres budget gennem det europæiske 

semester og politikkerne for integration af migranter; mener, at medlemsstaterne ikke 

kan integrere migranter fuldstændigt, hvis de ikke først kan tilbyde deres egne borgere 

frihed, sikkerhed, beskæftigelse og velstand;  

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer. 

Or. fr 
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