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ALLMÄN OCH YRKESINRIKTAD UTBILDNING

I enlighet med subsidiaritetsprincipen ligger huvudansvaret för utbildningspolitiken
hos medlemsstaterna, och Europeiska unionen har endast en stödjande roll.
Ett antal framtida utmaningar är dock gemensamma för alla medlemsstater –
däribland åldrande samhällen, brist på kvalificerad arbetskraft, global konkurrens och
förskoleverksamhet – och kräver därför gemensamma åtgärder samt samarbete och
ömsesidigt lärande mellan länderna[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 behöll bestämmelserna om EU:s roll på utbildningsområdet
(avdelning XII, artiklarna 165 och 166) och införde en bestämmelse som kan beskrivas
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 hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot
social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för
människor”.
I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som har samma
rättsliga värde som fördragen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen), anges
följande: ”Var och en har rätt till utbildning och tillträde till yrkesutbildning och
fortbildning” (artikel 14) och har ”rätt att arbeta och utöva ett fritt valt eller accepterat
yrke” (artikel 15).

[1]Mer information finns i faktablad 3.6.4 om högre utbildning.
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MÅL

I sin politik och verksamhet ska unionen beakta de krav som är förknippade med
främjandet av en hög nivå av livslångt lärande, rörligheten för studerande och lärare i
Europa och utvecklingen av en känsla av tillhörighet till unionen. I ett meddelande som
offentliggjordes i september 2020 (COM(2020)0625) skisserade kommissionen därför
ett ”europeiskt område för utbildning” med sex dimensioner: Kvaliteten på utbildningen,
inkludering, den gröna och den digitala omställningen, lärare och utbildare, högre
utbildning och den geopolitiska dimensionen. I en resolution[2] som antogs i februari
2021 och på grundval av ovannämnda meddelande fastställde rådet en förteckning
över mål som ska uppnås under de kommande åren:
— Andelen 15-åringar som underpresterar i läsning, matematik och naturvetenskap

bör vara mindre än 15 % år 2030 (2020 års nivå: 22,5 % för läsning, 22,9 % för
matematik och 22,3 % för naturvetenskap).

— Andelen åttondeklassare med svaga färdigheter i datorkunskap och
informationskompetens under det åttonde skolåret bör understiga 15 % senast
2030.

— Senast 2030 bör minst 96 % av barnen mellan tre års ålder och åldern för
obligatorisk skolstart delta i förskoleverksamhet eller barnomsorg (2020 års nivå:
94,8 %).

— Senast 2030 bör andelen unga med högst grundskoleutbildning understiga 9 %
(2020 års nivå: 10,2 %).

— Andelen 25–34-åringar med eftergymnasial utbildning ska vara minst 45 % (Andel
2020: 40,3 %).

— Andelen nyutexaminerade från en yrkesutbildning som fått delta i
arbetsplatsförlagt lärande under sin yrkesutbildning bör vara minst 60 % senast
2025.

— Senast 2025 bör minst 47 % av de vuxna i åldersgruppen 25–64 år ha deltagit i
lärande under de senaste 12 månaderna.

Jämfört med den tidigare strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete
(Utbildning 2020) är indikatorn för digitala färdigheter den viktigaste nyheten. De
indikatorer som antas bör övervakas genom ett styrande organ som inrättas för att
genomföra det europeiska området för utbildning.

RESULTAT

A. Utbildning och sysselsättning
I juli 2020 offentliggjorde kommissionen meddelandet Den europeiska
kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft

[2]Rådets resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett europeiskt område för
utbildning (2021–2030).
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(COM(2020)0274), där man föreslog tolv åtgärder för att hjälpa enskilda och företag
att utveckla fler och bättre färdigheter:
— Åtgärd 1: inrättande av en kompetenspakt.

— Åtgärd 2: förstärkt kompetensinventering.

— Åtgärd 3: EU-stöd för strategiska nationella kompetensutvecklingsåtgärder.

— Åtgärd 4: förslag till rådets rekommendation om allmän och yrkesinriktad
utbildning.

— Åtgärd 5: införande av initiativet Europauniversitet och kompetensutveckling för
forskare.

— Åtgärd 6: kompetensutveckling för den gröna och den digitala omställningen.

— Åtgärd 7: öka antalet personer med examen i Mint-ämnen
(matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknik) samt främja
entreprenörskunskaper och generella färdigheter.

— Åtgärd 8: utveckling av livskunskap.

— Åtgärd 9: initiativ om individuella utbildningskonton.

— Åtgärd 10: en europeisk strategi för mikromeriter.

— Åtgärd 11: den nya Europassplattformen.

— Åtgärd 12: en bättre ram för att frigöra investeringar i kompetens från
medlemsstaterna och från enskilda.

B. Erasmus
Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott för perioden 2021–
2027. De särskilda målen för programmet Erasmus+ är 1) att förbättra nivån på
nyckelkompetenser och färdigheter, med särskild hänsyn till deras relevans för
arbetsmarknaden och deras bidrag till den sociala sammanhållningen, 2) att främja
förbättring av kvalitet, spetskompetens inom innovation och internationalisering av
utbildningsinstitutioner, 3) att främja framväxten av och öka medvetenheten om att
det finns ett europeiskt område för livslångt lärande som är avsett att komplettera
politiska reformer på nationell nivå, 4) att stärka den internationella dimensionen
av allmän och yrkesinriktad utbildning och 5) att förbättra språkundervisningen och
språkinlärningen. Inom utbildningssektorn förverkligar programmet dessa mål genom
en ram för nyckelåtgärder:
— Central insats 1: Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte.

— Central insats 2: Innovationssamarbete och utbyte av god praxis.

— Central insats 3: Stöd till politiska reformer.

C. Övriga resultat
Under de senaste tre åren har rådet godkänt en rad rekommendationer som syftar till att
genomföra det europeiska området för utbildning. Efter antagandet av den europeiska
pelaren för sociala rättigheter, i vilken det slås fast att ”barn har rätt till överkomlig
förskoleverksamhet och barnomsorg av god kvalitet”, godkände rådet i maj 2019
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en rekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av god kvalitet[3]. Med
anledning av en växande oro för den gymnasiala utbildningen har rekommendationerna
också inriktats på att främja gemensamma värden, inkluderande utbildning och den
europeiska dimensionen i undervisningen (maj 2018)[4], på automatiskt ömsesidigt
erkännande av kvalifikationer och studieperioder utomlands (november 2018)[5], på
att förbättra språkundervisningen och språkinlärningen (maj 2019)[6] och mest nyligen
på en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett
europeiskt område för utbildning (februari 2021)[7].
EU har också lanserat initiativet Europauniversitet och stöder införandet av det
europeiska studentkortet[8].

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentet har alltid främjat ett nära samarbete mellan medlemsstaterna
på utbildningsområdet och uppmuntrar utvecklingen av en europeisk dimension i
medlemsstaternas utbildningspolitik. Parlamentet deltar aktivt i policycykeln inom
ramen Utbildning 2020.
A. Erasmus
I sin resolution av den 14 september 2017 erkände parlamentet den mycket positiva
inverkan som programmet Erasmus+ har haft. I resolutionen betonade man att det
nya programmet bör vara mer öppet och tillgängligt, och lyfte fram svårigheterna med
erkännandet av meritpoäng inom ramen för det europeiska systemet för överföring
av studiemeriter (ECTS). Dessutom efterfrågade man inrättandet av ett europeiskt e-
studentkort (eCard) som ger studerande tillgång till tjänster i hela Europa. Ledamöterna
betonade behovet av att främja aktivt medborgarskap, samhällsutbildning och
europeisk identitet genom detta program. I fråga om brexit antog Europaparlamentet
den 13 mars 2019 en resolution om fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte
inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU.
I december 2020 enades parlamentet och rådet om en preliminär överenskommelse
om Erasmus+ för perioden 2021–2027, med en budget på över 26 miljarder euro
(jämfört med 14,7 miljarder euro under den föregående perioden). Under den nya
programperioden ska man öka deltagandet av personer som missgynnas på grund
av till exempel funktionsnedsättning, geografiskt avlägsen bostadsort eller fattigdom.
Erasmus+ ska stödja livslångt lärande för vuxenstuderande. Administrationen ska
förenklas och projekt som inte valts ut inom ramen för programmet ska kunna
få pengar från strukturfonderna tack vare en ”spetskompetensstämpel”. Slutligen
ska programmet bidra till unionens klimatmål genom åtgärder för att minska dess
klimatavtryck.

[4]EUT C 195, 7.6.2018, s. 1.
[5]EUT C 444, 10.12.2018, s. 1.
[6]EUT C 189, 5.6.2019, s. 15.
[7]EUT C 66, 26.2.2021, s. 1.
[8]Mer information finns i faktablad 3.6.4 om högre utbildning.
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B. Utbildning och sysselsättning
Utskottet för kultur och utbildning (CULT) och utskottet för sysselsättning och sociala
frågor (EMPL) utarbetade ett gemensamt initiativbetänkande om kommissionens
meddelande ”En ny kompetensagenda för Europa”. Parlamentet antog motsvarande
resolution den 14 september 2017[9]. I den efterfrågas en holistisk strategi när det
gäller utbildning och kompetensutveckling, och medlemsstaterna uppmanas att inte
enbart inrikta sig på utvecklingen av färdigheter som rör anställbarhet utan även på
andra färdigheter som är relevanta för samhället.
CULT och EMPL tog också gemensamt fram ett lagstiftningsbetänkande om
kommissionens förslag till en uppdatering av Europass-ramen. Den nya Europass-
ramen antogs den 18 april 2018 genom Europaparlamentets och rådets beslut
(EU) 2018/646.
I sin ståndpunkt om förslaget om ett Europaår för ungdomar 2022 insisterade
parlamentet dessutom på att Europaåret för ungdomar bör öka insatserna för att ge
ungdomar möjlighet att skaffa sig relevanta kunskaper och färdigheter och bättre förstå
sina arbetsmiljöer.
C. Andra särskilda områden
Parlamentet intresserar sig även starkt för kommissionens meddelanden rörande
specifika utbildningsområden. Exempel på detta är parlamentets resolutioner av
den 15 april 2014 om ny teknik och öppna utbildningsresurser, 8 september
2015 om främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning,
12 september 2017 om akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del
av den europeiska strategin för livslångt lärande, 12 juni 2018 om modernisering av
utbildningen i EU och 11 december 2018 om utbildning i den digitala eran: utmaningar,
möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik, och av den 11 februari
2021 om den europeiska kompetensagendan. Slutligen redogjorde parlamentet, i sin
resolution av den 25 mars 2021 om utformning av politiken för digital utbildning för sin
ståndpunkt om kommissionens meddelande Handlingsplan för digital utbildning 2021–
2027 Ställa om utbildningen till den digitala tidsåldern (COM(2020)0624).

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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