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FÖRSLAG 

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. För att EU:s sammanhållningspolitik på ett effektivt sätt ska kunna bidra till att bekämpa 

den höga ungdomsarbetslösheten påminner Europaparlamentet om att den måste vara helt i 

linje med Europa 2020-strategin, och särskilt med de överordnade målen på 

utbildningsområdet, nämligen att minska andelen elever som hoppar av skolan till under 

10 % och öka andelen ungdomar med högskole- eller universitetsexamen eller motsvarande 

yrkesutbildningskvalifikationer till minst 40 %, och med riktmärket att ett genomsnitt på 

minst 15 % av alla vuxna ska delta i livslångt lärande samt att inte mindre än 95 % av alla 

barn ska delta i förskoleverksamhet; i samband med detta måste valideringen av färdigheter 

och förvärvade erfarenheter erkännas. 

2. För att målen i Europa 2020-strategin ska kunna uppnås, särskilt målen för utbildning och 

en minskning av andelen elever som avbryter sin skolgång, påpekar Europaparlamentet att 

man måste förbättra tillgången till utbildningsinfrastruktur och kvaliteten på de 

sociokulturella tjänsterna i EU:s regioner, framför allt i dem som drabbats av ekonomisk 

stagnation. Parlamentet påminner om betydelsen av utbildning när det gäller att skapa ökad 

social och regional sammanhållning och stärka den demokratiska medvetenheten och 

deltagandet bland unga människor. 

3. Europaparlamentet understryker att 12 % av befolkningen i åldern 18–24 år avbryter sin 

skolgång. Parlamentet uppmanar EU att kartlägga huvudfaktorerna bakom skolavhopp och 

bevaka företeelsens kännetecken på nationell, regional och lokal nivå som grund för riktade 

och effektiva faktabaserade policyinsatser. Parlamentet anser att politiska åtgärder som 

syftar till att minska skolavhoppen måste beakta en rad faktorer, däribland 

utbildningsmässiga och sociala utmaningar som eventuellt kan leda till skolavhopp. 

4. Europaparlamentet påpekar att det utan ett effektivt samarbete mellan 

utbildningsinstitutionerna och arbetsmarknadens aktörer inte kommer att vara möjligt att 

råda bot på den höga arbetslösheten bland unga akademiker i EU. Parlamentet betonar 

särskilt att andelen unga i arbete har ökat och de sociala skillnaderna minskat genom 

undervisning om vilka kunskaper och färdigheter som behövs på arbetsmarknaden. 

5. Europaparlamentet beklagar att det för närvarande inte avsätts tillräckliga medel för 

utbildningsområdet och understryker behovet av ökade investeringar i en modernisering av 

utbildningssystemen, särskilt på yrkesutbildningsområdet samt inom formell och informell 

utbildning. Parlamentet påminner om att detta även gäller renovering av skolbyggnader och 

tillhandhållande av ny teknik för utbildning och forskning (tillgång till forskningsdatabaser, 

it-utbildning, e-lärande). 

6. Europaparlamentet understryker vikten av att stärka banden mellan utbildning, forskning 

och företagande på regional, lokal, nationell och överstatlig nivå. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att snarast möjligt vidta åtgärder i enlighet med de landsspecifika 

rekommendationerna med koppling till utbildning inom ramen för den europeiska 

planeringsterminen samt andra rekommendationer från kommissionen.  
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7. Europaparlamentet understryker vikten av både livslångt lärande och – för att locka och 

behålla kvalificerade lärare – bättre utbildnings- och arbetsvillkor för forskare och 

professorer som centrala faktorer för ekonomisk utveckling. Parlamentet påpekar hur viktigt 

det är att unga människor får digitala färdigheter och att lärarna utbildas för detta, eftersom 

sådana färdigheter blir allt viktigare på den europeiska arbetsmarknaden. 

8. Europaparlamentet betonar att arbetsmarknadens behov ändrar sig snabbt. Det blir allt 

svårare för unga människor att ta steget från utbildning till arbetsliv, och de löper därför 

vanligtvis en större risk att bli arbetslösa. Parlamentet upprepar vikten av att investera i 

humankapital och människor, särskilt i Europas ungdomar för att förbättra deras 

anställbarhet och yrkeskvalifikationer. Parlamentet anser att den befintliga kompetenskartan 

för EU måste förbättras, där arbetstillfällen och nödvändiga kvalifikationer fastställs, och att 

medlemsstaternas utbildningssystem måste anpassas därefter så att rätt kvalifikationer kan 

förvärvas för rätt arbete. 

9. Europaparlamentet betonar att partnerskapet mellan utbildningsvärlden och 

sysselsättningspolitiken måste främjas genom att man involverar alla aktörer, däribland 

arbetsmarknadens parter, beslutsfattare, utbildningsanordnare och arbetsgivare. 

10. Europaparlamentet välkomnar sysselsättningsinitiativet för unga som införts för att förbättra 

ungdomsgarantin, framför allt i regioner med en ungdomsarbetslöshet på över 25 %, och 

påpekar att detta är ett effektivt sätt att minska ungdomsarbetslösheten och kommer att 

fungera som en grundläggande strukturreform på medellång och lång sikt. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att samarbeta intensivt med de berörda parterna, särskilt 

arbetsgivare och små och medelstora företag, och att till fullo utnyttja Europeiska 

socialfonden, sysselsättningsinitiativet för unga och andra strukturfonder när de tillämpar 

ungdomsgarantin och att skapa en infrastruktur för detta.  

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa till med att se till att 

ungdomsgarantin genomförs effektivt genom utbyte av exempel på bästa praxis. 

Parlamentet påpekar att de budgeterade medlen för ungdomsgarantin inom 

sysselsättningsinitiativet för unga löper ut den 31 december 2015, och uppmanar 

kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för att programmet ska kunna fortsätta. 

12. Europaparlamentet understryker att det måste utvecklas entreprenörskompetens inom 

ungdomsgarantin. Parlamentet anser dock att det finns behov av tidig insats och aktivering 

samt, i många fall, reformer, såsom förbättring av yrkesutbildningssystemen, och att utbytet 

av bästa praxis i samband med det varvade utbildningssystemet kan bidra till strukturella 

förändringar på arbetsmarknaden och medföra ökad sysselsättning. 

13. Europaparlamentet välkomnar den nya europeiska fonden för strategiska investeringar. 

Parlamentet hoppas att utbildning ska betraktas som en strategisk investering och därför ska 

ingå i en av de prioriterade åtgärderna. 

14. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att erkänna kulturens fulla potential 

att bidra till hållbar ekonomisk utveckling och regionernas konkurrenskraft samt till att 

förbättra den sociala sammanhållningen. Parlamentet understrycker särskilt de kulturella 

och kreativa sektorernas roll och digitaliseringen av kulturarvet som strategiska drivkrafter 

för ekonomisk återhämtning och tillväxt i EU samt för regional utveckling, eftersom de för 
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närvarande – direkt eller indirekt – genererar mer än 7 miljoner arbetstillfällen. 

15. Europaparlamentet framhäver den kulturella sektorns betydelse i kampen mot 

ungdomsarbetslösheten, eftersom denna sektor är mycket tilltalande för unga människor 

och erbjuder dem fler arbetstillfällen. Parlamentet påminner även om den roll som kulturen 

spelar när det gäller att skapa ökad och bättre sysselsättning genom utbildning, 

kompetensutveckling, yrkesutbildning och informellt lärande. Parlamentet vill att de 

sammanhållningspolitiska instrumenten ska inriktas på att förbättra arbetstillfällena och öka 

deras antal inom de kulturella och kreativa sektorerna. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera möjligheterna att använda medel 

från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden för att främja 

kulturell verksamhet i medlemsstaterna, framför allt inom den kreativa sektorn. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport om resultatet av utvärderingen för 

parlamentet, senast tillsammans med halvtidsrapporten om programmet Kreativa Europa, 

det vill säga den 31 december 2017. 

17. Europaparlamentet påminner om att kultur och materiellt och immateriellt kulturarv är 

centrala faktorer för hållbar förnyelse av städer och landsbygd, för attraktivitetskraften i 

städer och regioner och för ekonomisk utveckling genom kulturturism och kreativa små och 

medelstora företag. Parlamentet anser att man borde inrätta regionala kulturella knutpunkter 

där städer och regioner kan arbeta tillsammans för att främja och bevara sitt kulturarv och 

göra det till en ekonomisk tillgång. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att åta sig att vidta alla nödvändiga åtgärder 

för att säkerställa ett effektivt skydd av de materiella och immateriella tillgångar som utgör 

Europas kulturarv och är av grundläggande betydelse för stimulansen av kulturell och 

socioekonomisk utveckling, som grundar sig på och främjar den gemensamma europeiska 

identiteten och den kulturella särprägeln i europeiska länder, regioner och städer. 

Parlamentet uppmanar städer och regioner i EU att utnyttja de sammanhållningspolitiska 

instrumenten för detta ändamål. 

19. Europaparlamentet anser att det tak på 5 miljoner euro (eller 10 miljoner euro av de totala 

kostnaderna om man inbegriper världsarven i Unescos lista) som kommissionen antagit på 

grundval av de totala projektkostnaderna är alltför strikt och kommer att resultera i mindre 

stöd till kulturarvet, inte minst eftersom det inte finns någon möjlighet till avdrag för 

dokumentation, förvaltningskostnader och utgifter som inte kan  minskas (till exempel 

moms); det minskar även möjligheterna för offentliga och privata partnerskap och för 

investeringar i kultur som är av avgörande betydelse för den sociala och ekonomiska 

utvecklingen i EU. 

20. Europaparlamentet betonar att EU-lagstiftningen inte innehåller någon rättslig grund för 

detta angreppssätt, och uppmanar i detta sammanhang kommissionen att se över beslutet 

och att i de tematiska riktlinjerna klargöra tolkningen av artikel 3 e) i förordning 

(EU) nr 1301/2013 (Eruf) när det gäller investeringar i utvecklingen av befintlig potential 

genom fasta investeringar i utrustning och småskalig infrastruktur för kultur och hållbar 

turism. 

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anslå en större del av sina budgetar och 
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av medlen för regional utveckling till kultur och kulturarv i syfte att göra regionerna 

attraktiva, främja en effektiv och övergripande utveckling i regionerna och ta vara på deras 

potential. 

22. Europaparlamentet framhäver vikten av förenkling och rekommenderar kommissionen och 

medlemsstaterna att fortsätta sina insatser för att förenkla genomförandet av 

sammanhållningspolitiken så att de politiska resultaten blir mer målinriktade och byråkratin 

minskas på alla nivåer. Parlamentet betonar vikten av att det finns plattformar för utbyte av 

bästa praxis på de olika genomförandeområdena. 
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