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UDDANNELSE OG ERHVERVSUDDANNELSE

Inden for politikområdet uddannelse og erhvervsuddannelse foregår beslutningstagningen
efter den almindelige lovgivningsprocedure. I henhold til nærhedsprincippet vedtages
uddannelsespolitikkerne som sådan af de enkelte EU-medlemsstater. EU's rolle er derfor at
yde støtte. Der er imidlertid nogle udfordringer, der er fælles for alle medlemsstater — det
aldrende samfund, manglende kvalifikationer i arbejdsstyrken og den globale konkurrence
— og som derfor kræver fælles modtræk, hvor landene samarbejder og lærer af hinanden[1].

RETSGRUNDLAG

Erhvervsuddannelse blev udpeget som et handlingsområde for Fællesskabet i Romtraktaten
i 1957, mens uddannelse formelt blev anerkendt som et område under EU-kompetence i
Maastrichttraktaten i 1992. Det hedder i traktaten, at »Fællesskabet bidrager til udviklingen
af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om
nødvendigt at støtte og supplere disses indsats, med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar
for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne samt deres kulturelle og
sproglige mangfoldighed«.
Lissabontraktaten ændrede ikke på bestemmelserne om EU's rolle inden for uddannelse og
erhvervsuddannelse (afsnit XII, artikel 165 og 166). Der er imidlertid nogle nye træk, som
bør nævnes: Lissabontraktaten indeholder f.eks. en bestemmelse, der i faglitteraturen er blevet
beskrevet som en horisontal »social klausul«. I artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde (TEUF) hedder det: »Ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og
aktiviteter tager Unionen hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af … et højt niveau for
uddannelse [og] erhvervsuddannelse«.
Af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der har samme juridiske
værdi som traktaterne (artikel 6 i TEU), fremgår det desuden: »Enhver har ret til uddannelse
samt til adgang til erhvervsuddannelse og efter- og videreuddannelse« (artikel 14) og »ret til at
arbejde og til at udøve et frit valgt eller accepteret erhverv« (artikel 15).

MÅL

A. Målsætninger i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
Unionen er ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter forpligtet
til at tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt niveau for uddannelse og
erhvervsuddannelse. Derfor er EU's langsigtede strategiske målsætninger for disse uddannelser
som fastlagt af Rådet i 2009: 1) virkeliggørelse af livslang læring og mobilitet, 2) kvalitet
og større effektivitet i uddannelse og erhvervsuddannelse, 3) fremme af ligestilling, social

[1]Se endvidere faktablad 5.13.4 om videregående uddannelse.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.13.4.pdf
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samhørighed og aktivt medborgerskab, 4) fremme af kreativitet og innovation, herunder
iværksætterånd, på alle uddannelsesniveauer.
B. Udgifter til uddannelse og erhvervsuddannelse
1. Europa 2020 og uddannelse og erhvervsuddannelse 2020
Uddannelsespolitikken har fået et særligt fokus med vedtagelsen af Europe 2020, der er EU's
overordnede strategi for vækst og beskæftigelse. Mens ansvaret for systemerne for uddannelse
og erhvervsuddannelse ligger hos medlemsstaterne, spiller EU en afgørende rolle i at støtte og
supplere bestræbelserne på at forbedre og modernisere deres nationale uddannelsessystemer.
Inden for Europa 2020-strategien gives medlemsstaterne specifik årlig vejledning om
prioritetsreformer i form af landespecifikke anbefalinger. Inden for uddannelse er målene,
instrumenterne og ordningerne for den fælles indsats på EU-niveau opstillet med de strategiske
rammer, der omtales som Education and Training (ET) 2020, som er gældende frem til 2020.
Med midtvejsrevisionen af ET 2020-rammerne i 2015 blev de fire strategiske målsætninger
bekræftet og arbejdscyklussen sat op til fem år (fra tre år i perioden 2010-2015). Deres
fokus er blevet justeret for at afspejle betydningen af uddannelse for både beskæftigelsen
og fremme af grundlæggende værdier og aktivt medborgerskab. Den pågældende ændring
afspejles også i de seks prioriterede områder: 1) relevante kvalifikationer og kompetencer af
høj kvalitet, der fokuserer på resultaterne af læring, med henblik på beskæftigelsesegnethed,
innovation og aktivt medborgerskab, 2) inklusiv uddannelse, lighed, ikkediskrimination og
fremme af medborgerlige kompetencer, 3) åben og innovativ uddannelse, herunder gennem
fuld tilslutning til den digitale tidsalder, 4) kraftig støtte til underviserne, 5) gennemsigtighed
og anerkendelse af kvalifikationer og kompetencer for at fremme lærings- og arbejdsmobilitet,
6) uddannelsessystemernes bæredygtige investeringer, resultater og effektivitet.
Fremskridtene overvåges ved hjælp af indikatorer og et sæt referenceværdier, der er
beregnet til at bidrage til evidensbaseret politikudformning og til at indkredse udfordringer.
Kerneindikatorer anvendes også til at overvåge fremskridt inden for en række andre
prioritetsområder, der ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af nogen referenceværdier,
såsom sprog, voksenkompetencer, investering i uddannelse og erhvervsuddannelse, IKT og
iværksættervirksomhed på uddannelsesområdet samt erhvervsuddannelse.
Indikatorer og referenceværdier er vigtige midler til at måle fremgang på uddannelsesområdet.
Som led i ET 2020 er der opstillet følgende EU-referenceværdier for 2020: 1) mindst 95 % af
børn mellem fire år og alderen for obligatorisk skolestart bør deltage i førskoleundervisning,
2) andelen af 15-årige med utilstrækkelige færdigheder i læsning, matematik og videnskab bør
være under 15 %, 3) andelen af unge, der forlader uddannelsessystemet tidligt, bør være under
10 %, 4) andelen af 30-34-årige med en gennemført videregående uddannelse bør være på
mindst 40 %, 5) gennemsnitligt mindst 15 % af voksne (aldersgruppen 25-64) bør deltage i
livslang læring, 6) mindst 20 % af alle med en afsluttet videregående uddannelse og 6 % af de
18-34-årige med en indledende erhvervsskoleuddannelse bør have tilbragt nogen tid i udlandet
i forbindelse med deres studier eller erhvervsuddannelse, 7) andelen af beskæftigede personer
med uddannelse (20-34-årige der har gennemført en gymnasial eller videregående uddannelse),
som har forladt uddannelsessystemet 1-3 år tidligere, bør være på mindst 82 %[2].

[2]For Europa 2020-strategien se: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. Fem af Europa 2020-
flagskibsinitiativerne afhænger af en modernisering af uddannelsessystemerne, nemlig Unge på vej, En dagsorden for
nye kvalifikationer og job, Den digitale dagsorden, Innovation i EU og Platform mod fattigdom.

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_da
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
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2. Erhvervsuddannelses betydning for beskæftigelsen
I 2016 offentliggjorde Kommissionen meddelelsen »En ny dagsorden for færdigheder i
Europa« (COM(2016)0381), hvori den foreslår nye foranstaltninger med henblik på at udstyre
folk med de færdigheder, der er behov for på arbejdsmarkedet, og for bedre at udnytte de
færdigheder, som de allerede har, således at de bedre kan finde kvalitetsjob og forbedre deres
chancer i livet.
Et af de initiativer, der foreslås i »En ny dagsorden for færdigheder i Europa« er en opdatering
af rammerne for Europass, som Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
(Cedefop), et af EU's decentrale agenturer, har ansvaret for.
Europass, der blev lanceret i 2005, er et sæt dokumenter og redskaber, som findes på 28 sprog,
og som kan hjælpe borgerne i EØS-området med at udarbejde deres eget CV og en oversigt
over deres kompetencer. I oktober 2016 stillede Kommissionen forslag om fælles rammer
for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) — en ajourføring af
beslutningen fra 2004. Parlamentet og Rådet arbejder i øjeblikket på dette forslag og vil nå frem
til en afgørelse som led i den almindelige lovgivningsprocedure i anden halvdel af 2017 eller
i 2018.
København-Brüggeprocessen har til formål at styrke EU-samarbejdet på
erhvervsuddannelsesområdet, og prioriteterne i den nye europæiske dagsorden for
voksenuddannelse vedrører fremme af voksenuddannelse. Begge disse sektorer har specifikke
prioriteter for perioden frem til 2020.
Endelig er Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) det første EU-
initiativ, som fuldt ud integrerer de tre sider af »videntrekanten« (uddannelse, forskning og
innovation) og sigter mod at fremstå som en referencemodel i verdensklasse, der inspirerer
og fremmer forandringer inden for eksisterende uddannelses- og forskningsinstitutioner
(detaljerede information om videregående uddannelse findes på faktablad 5.13.4).
C. Programmet Erasmus+ (2014-2020)
Uddannelse og idræt er blevet anerkendt som centrale drivkræfter inden for EU's vækststrategi
for det kommende årti med henblik på at overvinde den socioøkonomiske krise, der har ramt de
europæiske lande, øge vækst og beskæftigelse og fostre social lighed og inklusion.
På denne baggrund fungerer Erasmus+ som et EU-program på områderne uddannelse og
erhvervsuddannelse, unge og idræt for perioden 2014-2020. Det bygger på tidligere EU-
initiativer til fremme af udveksling og udvikling af uddannelsessystemer og ungdomsarbejde.
Erasmus+ er indrettet til at støtte deltagerlandenes indsats for at gøre effektiv brug af Europas
menneskelige og sociale kapital og samtidig fastholde princippet om livslang læring ved at
forbinde støtte til formel, ikke-formel og uformel læring overalt inden for uddannelses- og
ungdomsområderne.
De specifikke mål, der er opstillet for Erasmus+programmet for uddannelse, består i at
1) forbedre niveauet af nøglekompetencer og færdigheder, med særlig vægt på deres relevans
for arbejdsmarkedet[3] og deres bidrag til et samhørigt samfund, 2) fostre kvalitetssikrede
forbedringer, innovation og internationalisering inden for uddannelsesinstitutioner, 3) fremme
fremvæksten af og højne bevidstheden om et europæisk område for livslang læring, der er
beregnet til at supplere de politiske reformer på nationalt plan og til at støtte moderniseringen

[3]Ifølge erhvervsfolk formår de europæiske uddannelsessystemer stadigvæk ikke at levere beskæftigelsesegnede
kvalifikationer og samarbejder ikke i fornøden grad med erhvervsliv eller arbejdsgivere om at bringe undervisningen
tættere på virkeligheden i arbejdslivet.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.13.4.pdf
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af uddannelsessystemerne, 4) forbedre den internationale dimension af uddannelse, 5) forbedre
sprogundervisningen og sprogindlæringen og at fremme EU's brede sproglige mangfoldighed
og interkulturelle bevidsthed.
Det ambitiøse mål for Erasmus+ er at fremme synergier og gensidig inspiration på tværs af de
forskellige uddannelses- og ungdomsområder, fjerne kunstige barrierer mellem de forskellige
tiltags- og projektformater, fostre nye ideer, tiltrække nye aktører fra arbejdsverdenen og
civilsamfundet og stimulere til nye former for samarbejde. Uddannelsessektoren opfylder disse
mål inden for rammerne af nogle nøgleaktioner. Nøgleaktion 1 er koncentreret om mobilitet
for studerende på videregående uddannelser og erhvervsuddannelser og personale på tværs af
alle uddannelsessektorer, nøgleaktion 2 drejer sig om partnerskaber, og nøgleaktion 3 støtter
politikreformer.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet har altid støttet et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne inden for almen
uddannelse og erhvervsuddannelse og en udbygning af EU-dimensionen i medlemsstaternes
uddannelsespolitik. Det har derfor været fortaler for etableringen af et solidt retsgrundlag
for almen uddannelse og erhvervsuddannelse og har med stor succes arbejdet for at sikre en
forhøjelse af budgetmidlerne til Erasmus+ og støttet en ændring af EU's finansieringsprioriteter
inden for den næste FFR til, hvad der anses for en mere fremtidsorienteret udgiftsmodel.
Europa-Parlamentet deltager også aktivt i den politiske cyklus i tilknytning til ET 2020 og
reagerer på de rapporter, der udarbejdes inden for rammerne heraf (f.eks. ved sin beslutning om
almen uddannelse, erhvervsuddannelse og Europa 2020, som blev vedtaget den 11. september
2012, og beslutning af 23. juni 2016 om opfølgning på strategirammen for det europæiske
samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020).
Parlamentet er også meget interesseret i Kommissionens meddelelser vedrørende specifikke
områder inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse. Som eksempel kan nævnes
Parlamentets beslutninger af 12. maj 2011 om indlæring i tidlig alder i Den Europæiske Union,
af 1. december 2011 om løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt,
af 20. april 2012 om modernisering af Europas videregående uddannelser, af 22. oktober
2013 om nytænkning på uddannelsesområdet, af 15. april 2014 om nye teknologier og åbne
uddannelsesressourcer, af 8. september 2015 om fremme af unges iværksættervirksomhed via
uddannelse og erhvervsuddannelse og af 12. april 2016 om Erasmus+ og andre redskaber til
fremme af mobiliteten i forbindelse med erhvervsuddannelse.
Plenarforsamlingen vil stemme om en betænkning om gennemførelsen af Erasmus+
(2015/2327(INI)) i 2017. Denne betænkning analyserer programmets gennemførelse i de første
år, fremhæver de vellykkede punkter og foreslår ændringer med henblik på at forbedre det
flerårige rammeprograms anden del.
Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT) og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale
Anliggender (EMPL) er i øjeblikket i færd med at udarbejde en fælles initiativbetænkning om
»En ny dagsorden for færdigheder i Europa«. Det forventes, at der vil blive stemt om denne
betænkning på plenarforsamlingen i 2017. Begge disse udvalg arbejder også i fællesskab om
en lovgivningsmæssig betænkning om Kommissionen forslag om en ny afgørelse om Europass
(2016/0304 (COD)).
Kultur- og Uddannelsesudvalget er i øjeblikket i færd med at udarbejde en initiativbetænkning
om akademisk videreuddannelse og fjernundervisning som led i den europæiske strategi om
livslang læring (2016/2142(INI)).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)
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Parlamentet har i hele sit arbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet konsekvent
gjort sig til fortaler for, at uddannelse ikke blot er af afgørende betydning for at skabe
beskæftigelsesmuligheder for unge, men også for at forberede mennesker til at blive aktive
borgere i komplekse samfund.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017
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