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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 

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

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker med bekymring de vedvarende socioøkonomiske uligheder i euroområdet; 

mener, at lige adgang til uddannelse, der er inkluderende og af høj kvalitet, og livslang 

læring for alle er en forudsætning for socioøkonomisk konvergens; påpeger i denne 

forbindelse de vedvarende forskelle på tværs af medlemsstaterne og sociale grupper 

med hensyn til EU's overordnede uddannelsesindikatorer; 

2. er dybt bekymret over, at de gennemsnitlige offentlige uddannelsesudgifter udtrykt som 

en procentdel af BNP er faldet hvert år i perioden fra 2009 til 2016 i EU191; beklager, 

at uddannelsessektoren er blevet hårdt ramt af sparepolitikker og understreger, at 

ressourcestærke offentlige uddannelsessystemer er af afgørende betydning for 

ligestilling og social inklusion; opfordrer derfor til en ændring i euroområdets 

sammensætning af makroøkonomiske politikker i retning af øgede offentlige udgifter til 

uddannelse og erhvervsuddannelse, som er investeringer med en kraftig 

multiplikatoreffekt; opfordrer Kommissionen til i den sociale resultattavle at indføre en 

indikator for (navnlig offentlige) udgifter til uddannelse som andel af BNP (eller pr. 

studerende) med henblik på at overvåge medlemsstaternes resultater; 

3. understreger, at socialt ugunstige forhold ofte er en indikator for dårlige 

uddannelsesresultater og vice versa; understreger endvidere, at 

beskæftigelsesegnetheden i de konstant skiftende videnbaserede økonomier selv blandt 

studerende med i øvrigt tilsvarende hårde færdigheder ofte i en ikke uvæsentlig grad 

afhænger af "blødere" færdigheder (kommunikation, kritisk tænkning, samarbejde, 

kreativ innovation, tillid og "læringskompetence") ud over færdighederne i læsning og 

matematik og naturvidenskab; fastholder, at et passende finansieret uddannelsessystem 

af høj kvalitet baseret på livslang læring, som virkelig fremmer retten til at studere, med 

ledsage- og støttepolitikker, herunder en effektiv stipendieordning, kan bidrage til at 

bryde denne onde cirkel og fremme social inklusion og lige muligheder; 

4. understreger, at ungdomsarbejdsløsheden i visse medlemsstater trods forbedringen af 

økonomien i euroområdet og skabelsen af nye job fortsat er uacceptabelt høj, og at 

ungdomsarbejdsløshedstallene varierer meget mellem medlemsstaterne, selv om de er 

faldet siden 2013; 

5. bemærker med stor bekymring, at et stort antal EU-borgere stadig har ringe læse- og 

skrivefærdigheder eller problemer med at læse og skrive, herunder funktionel og 

medierelateret analfabetisme, hvilket giver anledning til alvorlige bekymringer med 

hensyn til en meningsfuld og effektiv deltagelse i det offentlige liv og på 

arbejdsmarkedet; 

6. opfordrer til, at man fremmer politikker som f.eks. indførelse af tosporede 

uddannelsessystemer; understreger, at en effektiv sammenhæng mellem uddannelse, 

                                                 
1 Oplysninger fra Eurostat. 
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forskning, innovation og arbejdsmarkedet kan yde et afgørende bidrag til jobskabelse; 

7. understreger, at et sikkert og passende læringsmiljø er afgørende for de studerendes og 

undervisningspersonalets trivsel; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at 

foretage omfattende investeringer i vedligeholdelse af offentlige institutioner, især 

skoler, og i fjernelse af arkitekturbestemte barrierer; 

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle specifikke foranstaltninger 

inden for beskæftigelses-, uddannelses- og socialpolitikkerne for at sikre en effektiv 

inklusion af personer med handicap samt dårligt stillede personer; 

9. påpeger nødvendigheden af at planlægge og fremme tilrettelagte og tidssvarende 

erhvervsvejledningsprogrammer i skolerne, især i landdistrikter og i grænse-, bjerg- og 

øområder; 

10. støtter studerendes, arbejdstageres, sportsfolks og kunstneres mobilitet i EU og i 

euroområdet; er imidlertid bekymret over, at betydelige forskelle i leve- og 

arbejdsvilkårene i euroområdet udløser ufrivillig migration, hvilket forværrer 

virkningerne af den såkaldte hjerneflugt yderligere; påpeger, at en vigtig forudsætning 

for bekæmpelsen af fænomenet hjerneflugt er skabelsen af anstændige job, men også 

fremme af effektive uddannelses-, erhvervsuddannelses- og 

erhvervsvejledningsstrategier; opfordrer til, at fremtidige uddannelses- og 

beskæftigelsespolitikker behandler dette fænomen på effektiv vis, herunder gennem en 

fuld udvikling af det europæiske uddannelsesområde; understreger behovet for at 

udvikle et europæisk studiekort for at fremme læringsmobilitet og lette den gensidige 

anerkendelse af certifikater, eksamensbeviser og erhvervsmæssige kvalifikationer og 

herved reducere de administrative byrder og omkostninger for de studerende og for 

uddannelsesinstitutionerne; 

11. understreger, at det fremgår af benchmarkene i strategirammen for det europæiske 

samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020), at andelen af 15-årige med ringe 

færdigheder i læsning, matematik og naturvidenskabelige fag bør være under 15 % 

senest i 2020; glæder sig over medtagelsen af dårlige resultater inden for uddannelse for 

15-årige (resultater for svage præstationer i matematik fra undersøgelsen under 

programmet for international elevevaluering (PISA)) i den nye sociale resultattavle; 

opfordrer imidlertid Kommissionen til også at medtage dårlige resultater i læsning 

og/eller naturvidenskab; 

12. minder om, at det fremgår af benchmarkene i strategirammen for det europæiske 

samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020), at mindst 95 % af børn (fra fire år til den 

skolepligtige alder) skal deltage i førskoleundervisning senest i 2020; understreger, at 

området førskolepædagogik i den sociale resultattavle kun omfatter én indikator, nemlig 

for børn under tre år i formelle pasningsordninger; fremhæver, at der mangler 

oplysninger om dækningen for ældre børn under den skolepligtige alder samt 

oplysninger om omfanget af børnepasningen målt i antal timer; 

13. tager hensyn til den positive rolle, som åben uddannelse og åbne universiteter spiller, 

når det gælder om at erhverve viden og færdigheder, navnlig 

onlineuddannelsesprogrammer for arbejdstagere, da der er tale om en dynamisk form 

for læring, der lever op til de aktuelle behov og deltagernes interesser; 
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14. mener, at børnefattigdom er et stort problem, hvor Europa bør være ambitiøs; opfordrer 

til en hurtig gennemførelse af en børnegaranti i alle medlemsstaterne, således at alle 

børn, der i øjeblikket lever med en risiko for fattigdom, kan få adgang til gratis 

sundhedspleje, gratis uddannelse, gratis børnepasning, anstændige boligforhold og 

passende ernæring; understreger betydningen af prænatal pleje og udvikling i den tidlige 

barndom; efterlyser rummelige uddannelsessystemer på alle niveauer, herunder 

skolefritidsordninger; understreger, at gennemførelsen af børnegarantien vil kræve 

tilstrækkelig finansiering på nationalt plan og på EU-plan; opfordrer derfor til en 

forøgelse af finansieringen heraf, eventuelt via Den Europæiske Socialfond og et nyt 

konvergensinstrument for euroområdet; anmoder om, at nationale offentlige 

investeringer i børnegarantien overvejes som led i en "sølvregel for sociale 

investeringer" under stabilitets- og vækstpagten; 

15. understreger, at et af målene for ungdomsgarantien er at sikre, at alle unge under 25 år 

modtager et kvalitetstilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, lærlingeuddannelse 

eller et praktikophold senest fire måneder efter, at de er blevet arbejdsløse eller har 

forladt det formelle uddannelsessystem; opfordrer derfor til en fuldstændig 

gennemførelse af ungdomsgarantien, med vægt på kvalitet og effektiv inddragelse af 

alle NEET'er1; understreger, at dette kræver tilstrækkelig finansiering i den næste 

flerårige finansielle ramme (FFR efter 2020), herunder en forøgelse af Den Europæiske 

Socialfond og en forlængelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til mindst 21 mia. 

EUR; anmoder om, at nationale offentlige investeringer i ungdomsgarantien og 

integration af de langtidsledige medtages i en "sølvregel for sociale investeringer" under 

stabilitets- og vækstpagten; 

16. støtter en færdighedsgaranti som en ny ret for alle til at erhverve grundlæggende 

færdigheder til det 21. århundrede, herunder digitale færdigheder; mener, at 

færdighedsgarantien bør omfatte en individualiseret vurdering af læringsbehov, et 

kvalitetspræget læringstilbud samt systematisk validering af erhvervede færdigheder og 

kompetencer, som skal lette anerkendelsen af dem på arbejdsmarkedet; understreger, at 

færdighedsgarantien er en vigtig social investering, der kræver tilstrækkelig finansiering 

på nationalt plan og på EU-plan; opfordrer derfor til en forøgelse af finansieringen af 

færdighedsgarantien, eventuelt via en forøgelse af Den Europæiske Socialfond og et nyt 

konvergensinstrument for euroområdet;  

17. gentager Europa-Parlamentets opfordring til en tredobling af bevillingsrammen for 

Erasmus+ i den næste FFR med det formål at nå ud til mange flere unge, 

ungdomsorganisationer, skoleelever og lærlinge i hele Europa; opfordrer til, at man er 

særlig opmærksom på personer med en dårlig socioøkonomisk baggrund, så de kan 

deltage i programmet, og på personer med handicap i overensstemmelse med EU's og 

medlemsstaternes forpligtelser i henhold til FN's konvention om rettigheder for personer 

med handicap (CRPD); 

18. opfordrer til en "sølvregel" for sociale investeringer, der skal anvendes i forbindelse 

med gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten, det vil sige at betragte visse 

offentlige sociale investeringer med en klar positiv indvirkning på den økonomiske 

vækst (f.eks. børnegarantien, ungdomsgarantien og færdighedsgarantien) som værende 

berettiget til gunstig behandling ved vurderingen af det offentlige budgetunderskud og 

                                                 
1 NEET'er: Unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse 
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overholdelsen af reglen om at sænke gælden med 1/20; fremhæver, at finanspolitisk 

konsolidering ikke bør underminere national medfinansiering af europæiske ydelser til 

sociale investeringer; 

19. opfordrer til passende finansiering under den næste FFR med henblik på at håndtere de 

øgede behov; opfordrer navnlig til: 

a) en styrkelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, med mindst 3 mia. EUR om året i 

finansiering på en særlig budgetpost 

b) en væsentlig forøgelse af finansieringsrammen for Den Europæiske Socialfond; 

20. minder om den kulturelle og kreative sektors strategiske potentiale som kilde til 

beskæftigelse og velstand i EU; understreger, at de kulturelle og kreative industrier 

udgør 11,2 % af alle private virksomheder og 7,5 % af alle beskæftigede i EU's samlede 

økonomi og tegner sig for 5,3 % af den samlede europæiske bruttoværditilvækst (BVT); 

understreger de kulturelle og kreative industriers rolle med hensyn til at bevare og 

fremme den europæiske kulturelle og sproglige mangfoldighed og deres bidrag til 

økonomisk vækst, innovation og beskæftigelse, navnlig ungdomsbeskæftigelse; 

21. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at udnytte de potentielle synergier mellem EU-

politikkerne for effektivt at udnytte de midler, der er til rådighed under EU-

programmerne – såsom Horisont 2020, Connecting Europe-faciliteten, Erasmus+, 

programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI), Et Kreativt Europa og 

Cosme – og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) for at støtte flere 

projekter inden for de kulturelle og kreative industrier; bemærker, at de kulturelle og 

kreative industriers rolle og virkninger for vækst, beskæftigelse, og territorial 

samhørighed, især hvad angår Et Kreativt Europa, Horisont 2020 og strukturfondene 

(EFRU og ESF) specifikt bør evalueres og fremmes yderligere; understreger, at denne 

proces bør give et solidt og sammenhængende grundlag for revisionen af FFR og 

opbygningen af det kommende EU-program for tiden efter 2020; 

22. opfordrer til, at der gennemføres en reel revision af EU's og medlemsstaternes politikker 

for uddannelse, erhvervsuddannelse og kompetenceudvikling for at bekæmpe 

fænomenet tidligt skolefrafald og det stigende antal unge, der ikke er i beskæftigelse 

eller under uddannelse (NEET'er), og således for at levere uddannelse og livslang 

læring, der fremmer inklusion; understreger, at disse politikker rettet mod unge, som 

også bør sigte mod livslang læring, bør fremme personlig og samfundsmæssig udvikling 

på en holistisk måde og ikke blot være udformet til at opfylde arbejdsmarkedets behov. 

23. understreger, at tilstrækkelig investering og planlægning inden for uddannelse, navnlig i 

digitale færdigheder og programmering, er afgørende for at sikre Unionens 

konkurrenceevne, adgangen til en kvalificeret arbejdsstyrke og arbejdsstyrkens 

beskæftigelsesegnethed; 

24. opfordrer Kommissionen til at give incitamenter og yde teknisk bistand til unge med 

henblik på at etablere deres virksomhed og til at foreslå foranstaltninger til fremme af 

iværksætteri i skolernes læseplaner i medlemsstaterne; 

25. opfordrer de nationale myndigheder til at tilskynde virksomheder, også gennem 
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skattelettelser eller incitamenter til sociale bidrag, til at investere i uddannelse af deres 

ansatte og rekruttere nyuddannede fra gymnasier og universiteter; 

26. er af den opfattelse, at bedre afstemning af færdigheder og job og bedre gensidig 

anerkendelse af kvalifikationer er nødvendig for at håndtere manglen på kvalificeret 

arbejdskraft og kvalifikationsmismatch i Unionen; 

27. anerkender og fordømmer de urimelige ansættelsesvilkår, som professionelle 

sportsudøvere ofte oplever, som f.eks. proformaselvstændighed, manglende 

lønudbetaling, utilstrækkelige sundheds-, forsikrings- og pensionsstandarder, og 

påpeger behovet for at forbedre de eksisterende lovgivningsmæssige rammer; opfordrer 

Kommissionen til at forelægge en omfattende handlingsplan, der har til formål at 

fremme anstændige arbejdsvilkår for professionelle sportsudøvere, der begynder med 

landene i euroområdet og inddrager alle relevante arbejdsmarkedsparter i 

sportssektoren.  
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