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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. er af den opfattelse, at hvis vi skal sikre en bedre fremtid for alle, vil det kræve, at kultur 

indføres som en fjerde søjle for bæredygtighed i og uden for EU, eftersom kultur ved at 

skabe nye måder at leve på og bæredygtige udviklingsparadigmer udgør en katalysator for 

innovation og adfærdsændring og muliggør lokalsamfundsbaserede og lokalt rodfæstede 

tilgange, som er nødvendige for en lokal forståelse for bæredygtig udvikling; 

2. anerkender at innovation og kreativitet er påkrævet for at sikre en mere bæredygtig 

udvikling af byer, regioner og samfund som helhed og for at tilbyde svar på de 

forandringer, som vores samfund står over for i dag; 

3. bemærker, at aktiv kulturel deltagelse tilskynder til ansvarlig adfærd over for 

omgivelserne, forbedrer den fysiske og mentale sundhed og ens velbefindende, gør 

interkulturel dialog samt respekt for og social integration af minoriteter nemmere, 

forbedrer skoleelevers mødeprocent og unges præstationer og således bidrager til og 

fremmer opnåelsen af mange eksisterende mål for bæredygtig udvikling; 

4. opfordrer i lyset af det tværgående og umådeligt værdifulde bidrag fra kultur til individuel 

og kollektiv velbefindende såvel som til bæredygtig bymæssig, landlig og regional 

udvikling til inklusion af adgang til kultur og aktiv kulturel deltagelse som et selvstændigt 

mål for bæredygtig udvikling; 

5. minder om kulturens særlige rolle i eksterne relationer og udviklingspolitikker, navnlig i 

forbindelse med konfliktløsninger og konfliktforebyggelse, fredsskabelse og 

selvstændiggørelse af lokalbefolkninger; mener derfor, at en ambitiøs og velfunderet 

kulturel strategi, der omfatter kulturel diplomati, er nødvendig for at opnå en ny konsensus 

omkring udvikling; 

6. fremhæver den rolle, som kultur og kreativitet spiller med hensyn til innovation, skabelse 

af job af høj kvalitet, social samhørighed og udvikling af en bæredygtig økonomi, 

herunder i form af byfornyelse og revitalisering af landdistrikter; opfordrer derfor til bedre 

synergier mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU-programmer 

for at kunne finansiere kulturbaserede projekter; 

7. er af den opfattelse, at kulturinstitutioner og -organisationer bør være innovatører og 

modeller på området for bæredygtighed og med hensyn til grønne processer, specielt hvad 

angår områderne kulturarv, digitalisering, turisme og kunstnere på turné; opfordrer til 

indførelse af et grønt EU-finansieringsincitament til dette formål; 

8. er af den opfattelse, at en sammenhængende bæredygtig dagsorden kræver nyorientering 

af de økonomiske strategier og politikker i retning af flere nye kvalitetsjobs, fremme af 

cirkulær økonomi, reduktion af sociale uligheder og indførelse af en europæisk søjle for 

sociale rettigheder; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe 

fattigdom og specielt børnefattigdom, investere i uddannelse af høj kvalitet, formel og 

uformel uddannelse og erhvervsfaglig uddannelse og til at indføre en kompetencegaranti 
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og en sammenhængende og ambitiøs kulturstrategi på alle myndighedsniveauer; 

9. mener, at opfyldelse af udviklingsmål 16 kræver aktiv deltagelse af borgerne i 

beslutningstagningen på alle niveauer; understreger i denne forbindelse behovet for at 

fremme aktiv deltagelse og aktivt medborgerskab blandt børn og unge; 

10. understreger vigtigheden af inklusiv og lige kvalitetsuddannelse, erhvervsfaglig 

uddannelse, forskning og livslang læring for at løfte de økonomiske, sociale og 

miljømæssige opgaver og forberede en bæredygtig fremtid; hilser det i denne forbindelse 

velkommen, at EU agter at integrere målene for bæredygtig udvikling, navnlig mål 4 på 

2030-udviklingsdagsordenen i den europæiske politiske ramme; 

11. understreger, at almen og erhvervsfaglig uddannelse er en nøgle til at bevæge samfundet i 

retning af større bæredygtighed; fremhæver, at uddannelse i bæredygtighed udvikler 

kompetencer, viden og værdier, som fremmer adfærd, der understøtter en bæredygtig 

fremtid; opfordrer derfor medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at 

gennemføre uddannelse i bæredygtighed på alle niveauer og inden for alle former for 

uddannelse og erhvervsfaglig uddannelse;  

12. anerkender civilsamfundets betydning for bevidstgørelse af offentligheden omkring de 

bæredygtige udviklingsmål og for på nationalt og globalt plan at sætte fokus på dem 

gennem globale medborgerskabs- og bevidstgørelseskampagner; 

13. er dybt bekymret over forskellighederne i resultaterne af medlemsstaternes 

uddannelsessystemers, som dette fremgår af de seneste PISA-rapporter, og over den 

kendsgerning, at investering i uddannelse og erhvervsuddannelse mellem 2010 og 2014 

faldt med 2,5 % i EU samlet set; understreger, at tilstrækkeligt finansierede uddannelses- 

og erhvervsuddannelsessystemer for alle er af afgørende betydning for ligestilling og 

social inklusion og for at opfylde de mål, der er fastsat i mål 4 for bæredygtig udvikling; 

understreger ikke desto mindre, at uddannelse fortsat er en kompetence, der henhører 

under medlemsstaterne;  

14. understreger, at der er behov for en mere integrerende tilgang til finansiering af politikker 

for uddannelse og erhvervsuddannelse; opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at gøre brug af alle tilgængelige instrumenter for at sikre intelligente 

investeringer i innovativ læring samt i uddannelse og læring, der sigter mod at forbedre 

kvaliteten og relevansen af kvalifikationer og forbedre uddannelses- og 

erhvervsuddannelsessystemerne; 

15.  ser gerne i forbindelse med uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring for 

integration og bæredygtighed at medlemsstaterne overvejer at forbedre deres uddannelses- 

og beskæftigelsespolitikker i samarbejde med EU med henblik på at øge bevidstheden om 

en bæredygtig udvikling og for sikre, at læringssystemerne sætter folk i stand til at træffe 

ansvarlige beslutninger og opbygger kapacitet til fremadrettet tænkning; understreger, at 

uddannelse og kvalifikationspolitikker ikke kun bør tilpasses arbejdsmarkedets behov, 

men også fremme den personlige og samfundsmæssige udvikling på en holistisk måde; 

16. understreger behovet for øget koordinering og for at muliggøre og optimere synergier 

mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU-programmer med 

henblik på at forbedre og modernisere kvaliteten af uddannelses- og 
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erhvervsuddannelsessystemerne i medlemsstaterne; understreger, at befolkninger i 

landdistrikter og fjerntliggende regioner skal have lige adgang til uddannelse af lige høj 

kvalitet og erhvervsuddannelse og mulighed for livslang adgang til kultur og læring; 

17. understreger, at uddannelse er nøglen til at udvikle selvbærende samfund; opfordrer EU til 

at forbinde kvalitetsundervisning, faglig og erhvervsorienteret uddannelse og samarbejde 

med erhvervslivet, da dette er en vigtig forudsætning for unges beskæftigelsesegnethed og 

adgang til kvalificerede job; mener, at navnlig spørgsmålet om adgang til uddannelse i 

nød- og krisesituationer er afgørende for både udvikling og beskyttelse af børn; 

18. beklager det vedvarende problem med høj ungdomsarbejdsløshed; minder om vigtigheden 

af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for at gøre noget ved dette 

problem; opfordrer til fortsat forbedring af disse to foranstaltninger og en passende 

finansiel støtte til dem med henblik på at skabe flere nye arbejdspladser af høj kvalitet, 

sikre unge en anstændig social beskyttelse, overvinde de nuværende vanskeligheder i 

samarbejdet med sårbare grupper og mere effektivt nå ud til ikkeregistrerede NEET'er og 

unge med ringe færdigheder; 

19. fremhæver den rolle, som formel og uformel uddannelse, livslang læring, sport, kunst og 

frivillig læring om bæredygtighed og fremme af økologisk medborgerskab spiller i en del 

af en bredere bestræbelse på at give unge relevante kvalifikationer, kompetencer og 

indstillinger til at blive åbne og ansvarlige borgere; 

20. opfordrer Kommissionen til at øge støtten til unges sundhed og trivsel i forbindelse med 

revisionen af EU's 2018 strategi for unge og lægge særlig vægt på en rettidig 

gennemførelse af handlingsplanen om fedme blandt børn og handlingsplanen for unges 

drikkeri og kraftigt lejlighedsdrikkeri;  

21. opfordrer EU og dets medlemsstater til at beskytte regionale sprog, mindretalssprog og 

mindre anvendte sprog og sproglig mangfoldighed og sikre, at sproglig forskelsbehandling 

ikke tolereres, når de integrerer målene for bæredygtig udvikling i den europæiske 

politiske ramme og i Kommissionens nuværende og fremtidige prioriteter; 

22. ser positivt på de muligheder, der tilbydes af forskellige læringsmiljøer såsom økoskoler, 

centre for udviklingsuddannelse og udendørs læring; 

23. opfordrer til, at bæredygtighed og økologisk medborgerkundskab integreres på tværs af 

fagområder, især i iværksætteruddannelse og herunder socialt iværksætteri, og i de digitale 

kompetencer og færdigheder;  

24. mener, at kulturel forskellighed og beskyttelse af kulturarv skal fremmes på tværs af den 

europæiske politiske ramme, herunder igennem uddannelse; 

25. mener, at i en hurtigt skiftende økonomi, som er karakteriseret af en stigende digitalisering 

af samfund og robotisering og automatisering af jobs, bør en fremtidssikret bæredygtig 

dagsorden inkluderes i en bredere refleksion over erhvervsmæssige kompetencer; 

26. minder om kvalitetsuddannelsers store betydning med hensyn til at selvstændiggøre 

udsatte personer, minoriteter, mennesker med særlige behov og kvinder i relation til mål 4 

og 5 for bæredygtig udvikling om ligestilling mellem kønnene samt mål 16 for bæredygtig 
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udvikling om fremme af inkluderende samfund; 

27. opfordrer i forbindelse med mål 3 for bæredygtig udvikling til yderligere fremme af 

uddannelse i social samhørighed, interkulturel dialog og individuelt og kollektivt velfærd, 

herunder som et middel til at fremme sundhedskompetencer; fremhæver de særlige 

muligheder, der tilbydes ved uformel og ikke-formel læring på dette område; 

28. opfordrer i betragtning af behovet for yderligere at fremme synergier mellem innovation 

og kreativitet inden for videnskab til indførelse af kunst som del af undervisningen i 

naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik, især for piger med det 

formål at løfte de samfundsmæssige opgaver i bestræbelserne på at nå målene for 

bæredygtighed; 

29. minder om behovet for støtte i forbindelse med uddannelse af undervisere og 

erhvervslærere og for tilskyndelse til "peer-to-peer"-læring samt udveksling af bedste 

praksis på EU- og globalt niveau; 

30. opfordrer til finansiel støtte på forskningsområdet, herunder igennem eksisterende EU-

programmer såsom Horisont 2020 for nærmere at udforske forbindelserne mellem kunst, 

innovation og videnskab samt uddannelse og kulturs bidrag til bæredygtighed; 

31. opfordrer til udvikling af indikatorer, der kan bruges til at måle kulturens bidrag til 

eksisterende mål for bæredygtig udvikling og til at følge de nye mål for bæredygtig 

udvikling om adgang til kultur og aktiv kulturel deltagelse, hvis disse indføres; 

32. glæder sig over forslaget om oprettelse af en gruppe med flere interessenter; bekræfter 

behovet for at sikre forskelligheden af interessenter, der er aktivt involveret i gruppen, 

herunder civilsamfundet, NGO'er, græsrodsorganisationer, ungdomsledere, undervisere og 

kulturinstitutioner; 

33. understreger behovet for at yde tilstrækkelig støtte til lokale og mellemfolkelige 

initiativer, da bæredygtig udvikling også skal implementeres på lokalt niveau; 
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