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ALLMÄN OCH YRKESINRIKTAD UTBILDNING

Inom utbildningspolitiken fattas besluten genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
Varje EU-medlemsstat bestämmer i enlighet med subsidiaritetsprincipen över själva
utbildningspolitiken. EU har därför en stödjande roll på detta område. Det finns dock vissa
utmaningar som är gemensamma för alla medlemsstater – en åldrande befolkning, brist
på kvalificerad arbetskraft och global konkurrens – och som därmed kräver gemensamma
insatser där länderna samarbetar och lär av varandra.[1]

RÄTTSLIG GRUND

Yrkesutbildningen fastställdes som ett område för gemenskapsåtgärder i Romfördraget 1957,
medan den allmänna utbildningen formellt erkändes som ett område som omfattas av EU:s
behörighet genom Maastrichtfördraget från 1992. I detta fördrag fastställs det att ”gemenskapen
skall bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet genom att främja samarbetet mellan
medlemsstaterna och genom att vid behov stödja och komplettera deras insatser, samtidigt som
gemenskapen fullt ut skall respektera medlemsstaternas ansvar för undervisningens innehåll och
utbildningssystemens organisation samt medlemsstaternas kulturella och språkliga mångfald”.
Lissabonfördraget medförde inte några ändringar av bestämmelserna om EU:s roll på
utbildningsområdet (avdelning XII, artiklarna 165 och 166). Det finns dock några nyheter
som är värda att nämna: Lissabonfördraget innehåller till exempel en bestämmelse som i
facklitteraturen har beskrivits som en övergripande ”social klausul”. I artikel 9 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) anges följande: ”Vid fastställandet och
genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen beakta de krav som är förknippade
med främjandet av … en hög utbildningsnivå …”.
I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som har samma rättsliga värde
som fördragen (artikel 6 i EU-fördraget), anges följande: ”Var och en har rätt till utbildning och
till tillträde till yrkesutbildning och fortbildning” (artikel 14) och ”rätt att arbeta och utöva ett
fritt valt eller accepterat yrke” (artikel 15).

MÅL

A. Mål enligt EUF-fördraget
EU ska vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet beakta de krav som
är förknippade med främjandet av en hög utbildningsnivå. Rådet satte under 2009 därför upp
följande långsiktiga strategiska mål för EU på utbildningsområdet: 1) att förverkliga livslångt
lärande och rörlighet, 2) att förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet, 3) att främja lika
möjligheter, social sammanhållning och ett aktivt medborgarskap, 4) att öka kreativiteten och
innovationsförmågan, inklusive företagarandan, på alla utbildningsnivåer.

[1]Se även faktablad 5.13.4 om högre utbildning

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.13.4.pdf
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B. Prioriteringar på utbildningsområdet
1. Europa 2020 och Utbildning 2020
Utbildningspolitiken har fått en skjuts framåt genom antagandet av Europa 2020, som är EU:s
övergripande strategi för tillväxt och sysselsättning. Det är medlemsstaterna som ansvarar för
utbildningsystemen, men EU fyller en mycket viktig funktion genom att stödja och komplettera
insatser för att förbättra och modernisera medlemsstaternas system.
Inom ramen för Europa 2020-strategin får medlemsstaterna varje år specifik vägledning
om prioriterade reformer i form av landspecifika rekommendationer. Målen, instrumenten
och metoderna för gemensamma åtgärder på EU-nivå fastställs i den strategiska ramen
Utbildning 2020, som gäller till 2020.
Under halvtidsöversynen av Utbildning 2020, som genomfördes 2015, bekräftade man de fyra
strategiska målen och fastställde att arbetscykeln skulle vara fem år lång (jämfört med tre år
under perioden 2010–2015). Man har skiftat fokus för Utbildning 2020 för att spegla betydelsen
av utbildning både för möjligheterna att hitta arbete och för främjandet av grundläggande
värden och ett aktivt medborgarskap. Denna förändring märks också inom de sex prioriterade
områdena: 1) relevanta och högkvalitativa färdigheter och kompetenser, med fokus på
läranderesultat som främjar anställbarhet, innovation och aktivt medborgarskap, 2) inkluderande
utbildning, jämlikhet, likabehandling och främjande av medborgerliga kompetenser, 3) öppen
och innovativ utbildning för alla, helt anpassad till vår digitala era, 4) ordentligt stöd till
pedagoger, 5) öppenhet och erkännande av färdigheter och kompetenser för att uppmuntra till
rörlighet bland studenter och arbetstagare, 6) långsiktigt arbete med investeringar, resultat och
utbildningssystemens effektivitet.
Utvecklingen bedöms med hjälp av indikatorer och en uppsättning referensvärden, som
är utformade för att bidra till faktabaserad politik och till att peka på möjliga problem.
Man använder sig också av vissa huvudindikatorer för att övervaka framstegen på ett antal
ytterligare prioriterade områden som för närvarande inte omfattas av referensvärden, till
exempel språk, vuxnas kunskaper, investeringar i allmän utbildning och yrkesutbildning,
informations- och kommunikationsteknik inom utbildningen, företagande inom utbildningen
samt yrkesutbildning.
Indikatorer och referensvärden är viktiga sätt att mäta framstegen inom den allmänna
och yrkesinriktade utbildningen. Följande EU-referensvärden har fastställts inom ramen för
Utbildning 2020: 1) Minst 95 procent av alla barn som har fyllt fyra år men som ännu inte har
uppnått åldern för obligatorisk skolstart ska delta i förskoleverksamhet. 2) Antalet 15-åringar
med bristande kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap ska vara lägre än 15 procent.
3) Antalet elever som lämnar skolan i förtid ska understiga 10 procent. 4) Antalet 30–34-åringar
med eftergymnasial utbildning ska vara minst 40 procent. 5) Ett genomsnitt på minst 15 procent
av alla vuxna (i åldersgruppen 25–64 år) ska delta i livslångt lärande. 6) Minst 20 procent av alla
som har en högskoleexamen och 6 procent av alla i åldrarna 18–34 år med en grundläggande
yrkesexamen ska under en period ha deltagit i utbildning utomlands. 7) Minst 82 procent av dem
med avslutad utbildning (20–34-åringar med fullgjord gymnasie- eller universitetsutbildning)
ska få anställning inom 1–3 år.[2]

[2]För mer information om Europa 2020-strategin, se http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm. Fem av
Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ är beroende av en modernisering av de allmänna och yrkesinriktade
utbildningssystemen: Unga på väg, agendan för ny kompetens och arbetstillfällen, den digitala agendan,
Innovationsunionen och plattformen mot fattigdom och social utestängning.

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_sv
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_sv
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2. Yrkesutbildning för sysselsättning
Under 2016 lade kommissionen fram meddelandet En ny kompetensagenda för Europa
(COM(2016)0381), där den föreslår åtgärder för att ge människor de färdigheter som krävs på
arbetsmarknaden och för att på ett bättre sätt tillvarata den kompetens som de redan har i syfte
att hjälpa dem att hitta bra jobb och förbättra sina framtidsutsikter.
Ett av de initiativ som föreslås enligt den ”nya kompetensagendan” är en uppdatering av
Europass, som sköts av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), en
av EU:s decentraliserade byråer.
Europass inrättades 2005 och är en uppsättning dokument och verktyg, tillgängliga på 28 språk,
som syftar till att hjälpa medborgare i EES-området att skapa sina meritförteckningar och
sammanställa en uppsättning dokument om sina färdigheter. I oktober 2016 lade kommissionen
fram ett förslag till en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens
och kvalifikationer (Europass) – en uppdatering av 2004 års beslut. Parlamentet och rådet
arbetar för närvarande med detta förslag och kommer att fatta ett beslut enligt det ordinarie
lagstiftningsförfarandet under andra halvåret 2017 eller under 2018.
Syftet med Brygge-Köpenhamnsprocessen är att öka EU-samarbetet i fråga om yrkesutbildning,
medan prioriteringarna inom den förnyade europeiska agendan för vuxenlärande är att främja
vuxenlärande. Det finns specifika prioriteringar på bägge dessa områden för perioden fram
till 2020.
Avslutningsvis är Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) det första EU-initiativet
som tar fullständig hänsyn till de tre sidorna av ”kunskapstriangeln” (utbildning, forskning
och innovation). EIT:s mål är att bli en referensmodell i världsklass, som inspirerar till och
skapar förändring inom befintliga utbildnings- och forskningsinstitutioner (se faktablad 5.13.4
för utförlig information om högre utbildning).
C. Erasmus+-programmet (2014–2020)
Utbildning och idrott har lyfts fram som centrala drivkrafter för EU:s tillväxtstrategi för de
kommande tio åren, vilken syftar till att ta de europeiska länderna ut ur den samhällsekonomiska
krisen, sporra tillväxten och sysselsättningen och främja social rättvisa och integration.
Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott för perioden 2014–2020.
Det bygger på tidigare EU-initiativ som främjar utbyten och utveckling av allmänna och
yrkesinriktade utbildningssystem och ungdomsarbete.
Erasmus+ är utformat för att stödja ländernas insatser i syfte att på ett effektivt sätt tillvarata
potentialen hos Europas mänskliga och sociala kapital i enlighet med principen om livslångt
lärande genom att koppla stöd till formellt, icke-formellt och informellt lärande inom alla delar
av områdena utbildning och ungdomar.
Erasmus+-programmet har följande specifika mål inom området allmän utbildning och
yrkesutbildning: 1) att förbättra nyckelkompetenser och färdigheter, framför allt med avseende
på deras relevans för arbetsmarknaden[3] och deras bidrag till ett sammanhållet samhälle,
2) att främja kvalitetsförbättringar, innovation, excellens och internationalisering inom
utbildningsanstalter, 3) att främja utvecklingen av och höja medvetenheten om ett europeiskt
område för livslångt lärande, utformat för att komplettera politiska reformer på nationell
nivå och stödja modernisering av utbildningssystemen, 4) att stärka den internationella

[3]Enligt personer i näringslivet ger Europas utbildningssystem fortfarande inte rätt kompetens för anställbarhet och
samarbetar inte i tillräcklig utsträckning med näringslivet eller arbetsgivare för att närma utbildningen till den faktiska
verkligheten i arbetslivet.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sv
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.13.4.pdf
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dimensionen av allmän utbildning och yrkesutbildning, 5) att förbättra språkundervisningen och
språkinlärningen samt främja en bred språklig mångfald och interkulturell medvetenhet i EU.
Det nya Erasmus+-programmets ambitiösa mål är att främja samverkanseffekter och
korsbefruktning mellan de olika delarna av områdena utbildning och ungdomar och att
undanröja konstlade avgränsningar mellan de olika insatserna och projektformaten samt att
främja nya idéer, locka till sig nya aktörer från arbetslivet och det civila samhället och uppmuntra
till nya samarbetsformer. Inom utbildningssektorn eftersträvar man dessa mål inom ramen för
nyckelåtgärder. Nyckelåtgärd 1 är inriktad på rörlighet för studenter inom högre utbildning
och yrkesutbildning och för personal inom alla delar av utbildningssektorn, nyckelåtgärd 2 rör
partnerskap och nyckelåtgärd 3 stöder politiska reformer.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har alltid främjat ett nära samarbete mellan medlemsstaterna på utbildningsområdet
och en förstärkning av utbildningspolitikens europeiska dimension i medlemsstaternas
utbildningspolitik. Det har därför förespråkat upprättandet av en solid rättslig grund för
utbildningspolitiken och framgångsrikt arbetat för en höjning av budgeten för Erasmus+ samt
givit sitt stöd till en omläggning av EU:s finansieringsprioriteringar inom nästa fleråriga
budgetram i riktning mot en mer framåtblickande tilldelning.
Parlamentet deltar dessutom aktivt i den politiska cykeln för Utbildning 2020 och reagerar
på de rapporter som utarbetas inom ramen för den (till exempel genom sina resolutioner av
den 11 september 2012 om allmän och yrkesinriktad utbildning samt Europa 2020 och av den
23 juni 2016 om uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete
(Utbildning 2020).
Dessutom intresserar sig parlamentet starkt för kommissionens meddelanden rörande specifika
utbildningsområden. Exempel på detta är parlamentets resolutioner av den 12 maj 2011 om
inlärning i tidig ålder i Europeiska unionen, 1 december 2011 om insatser till förmån för elever
som lämnar skolan i förtid, 20 april 2012 om modernisering av Europas system för högre
utbildning, 22 oktober 2013 om en ny syn på utbildning, 15 april 2014 om ny teknik och öppna
utbildningsresurser, 8 september 2015 om främjande av ungt företagande genom utbildning och
yrkesutbildning och 12 april 2016 om Erasmus+ och andra verktyg för att främja rörligheten
inom yrkesutbildningen.
Parlamentet kommer att rösta om en genomföranderapport om Erasmus+ (2015/2327(INI))
under 2017. Den innehåller en analys av de första årens genomförande av programmet, där
man framhåller de områden där programmet varit framgångsrikt, samtidigt som man föreslår
förändringar för att förbättra den andra delen av detta fleråriga ramprogram.
Utskottet för kultur och utbildning (CULT) och utskottet för sysselsättning och sociala frågor
(EMPL) håller för närvarande på att utarbeta ett gemensamt initiativbetänkande om en ”ny
kompetensagenda för Europa”. Parlamentet kommer enligt planerna att rösta om detta under
sommaren 2017. Båda dessa utskott arbetar också tillsammans på ett lagstiftningsbetänkande
om kommissionens förslag till nytt beslut om Europass (2016/0304(COD)).
CULT-utskottet håller också på att utarbeta ett initiativbetänkande om ”akademisk
vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt
lärande” (2016/2142(INI)).
Parlamentets utbildningspolitiska arbete genomsyras av inställningen att utbildning är av central
betydelse inte bara för att den skapar möjligheter för unga människor, utan också genom att den
bidrar till att enskilda personer blir aktiva medborgare i komplexa samhällen.

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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