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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 

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

beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at arbejdsløsheden ifølge Eurostat stadig lå helt oppe på 10,2 % i 2014, til 

trods for at der var en langsom forbedring i gang; der henviser til, at den gennemsnitlige 

ungdomsarbejdsløshedsprocent i EU i øjeblikket ligger på 22,1 %, med kun 51 % af 

arbejdstagerne i aldersgruppen 55-64 år i arbejde, samt at kønsforskellen i 

beskæftigelsesfrekvensen for ældre arbejdstagere ligger på 13,6 procentpoint; 

B. der henviser til, at der stadig hersker uoverensstemmelse mellem de udbudte og 

efterspurgte kvalifikationer på arbejdsmarkedet, som det fremgår af den høje procentdel af 

ledige stillinger i Kommissionens økonomiske prognoser fra efteråret 2015; 

1. påpeger, at Erasmus og andre programmer for mobilitet i forbindelse med uddannelse og 

erhvervsuddannelse har bidraget til europæisk integration, har styrket tanken om 

medborgerskab, fremmet de studerendes personlige udvikling og kritiske tænkning og har 

øget indlæringen af nye sprog; der henviser til, at disse programmer har haft en indirekte 

indvirkning på beskæftigelsen, og mener, at Erasmus+ ikke vil indskrænke, men snarere 

styrke disse resultater, navnlig ved at forberede unge til arbejdsmarkedet; 

2. understreger, at antallet af studieperioder, der er blevet gennemført i udlandet gennem 

Erasmus-ordningen, er vokset støt siden 2008 til trods for den økonomiske, finansielle og 

sociale krise; henleder opmærksomheden på den omstændighed, at antallet af 

praktikophold i udlandet i samme periode er steget eksponentielt; konkluderer, at unge 

øjensynligt betragter praktikophold som en glimrende mulighed for at forbedre deres 

beskæftigelsesegnethed; henstiller, at Kommissionen og de nationale agenturer, arrangører 

og institutioner noterer sig denne udvikling1; 

3. påpeger, at erhverv, der er knyttet til erhvervsuddannelse, er så fleksible, at de kan udøves 

overalt, og at mobilitet inden for rammerne af erhvervsuddannelse er et vigtigt redskab i 

bekæmpelsen af arbejdsløshed, fordi den øger anvendeligheden på arbejdsmarkedet, 

mindsker kompetencekløften og letter jobmatchingen, især for unge, ved at tilvejebringe 

færdigheder og enestående erfaringer af den art, der kræves for at være konkurrencedygtig 

på det moderne arbejdsmarked i EU; mener, at Erasmus+ fører til udvikling af specifikke 

faglige færdigheder og tværfaglige og overførbare kompetencer såsom iværksætteri og 

giver større muligheder for at inddrage produktionssektoren, og det udgør således et 

effektivt redskab for arbejdsmarkedet; opfordrer medlemsstaterne til at fremme hele den 

vifte af muligheder, der tilbydes gennem det nye Erasmus+-program, som ikke kun giver 

unge mulighed for at studere i udlandet, men også mulighed for at tage 

lærlingeuddannelser og praktikophold; 

                                                 
1 Se også: "Student and staff mobility in times of crisis", det tyske akademiske udvekslingskontor (DAAD), 

december 2014, som blev finansieret af Europa-Kommissionen. 
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4. opfordrer indtrængende til, at kombinerede arbejds- og uddannelseskurser fremmes og 

værdsættes, og at erhvervsuddannelse for jobsøgende og personer i arbejde styrkes, med 

særligt fokus på dårligt kvalificerede grupper; 

5. mener, at programmer til fremme af mobiliteten først og fremmest skal tjene som et 

redskab til at forbedre CV'et, når der mangler specifikke uddannelsesmuligheder i 

hjeminstitutionen eller hjemlandet; mener derfor, at merværdien af en sådan erfaring bør 

være en vigtig faktor ved valg af værtsinstitution, og at deltagere i mobilitetsprogrammer 

bør rådgives og vejledes af den institution, de sendes ud af, for så vidt angår valget af 

uddannelsesmuligheder/erhvervserfaring; mener, at der også er behov for en efterfølgende 

kontrol af mobilitetsprogrammernes formålstjenlighed; 

6. opfordrer til bedre fremme af mobilitetsprogrammer på de højere niveauer i de 

videregående uddannelser for at nå målene om internationalisering af europæiske 

universiteter og forskningscentre; 

7. udtrykker bekymring over, at unge først og fremmest opfatter Erasmus+ som et program 

for studerende på videregående uddannelser; anbefaler derfor, at det tillægges større 

betydning at styrke profilen på europæisk, nationalt og regionalt niveau for de forskellige 

områder og de delprogrammer, der er knyttet til de enkelte områder, f.eks. for 

undervisning på skoleniveau (Comenius), videregående uddannelsesniveau (Erasmus), 

internationalt videregående uddannelsesniveau (Erasmus Mundus), 

erhvervsuddannelsesniveau (Leonardo da Vinci) og voksenuddannelsesniveau 

(Grundtvig) såvel som med hensyn til ungdomsuddannelse (Aktive unge) og sport; 

8. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og vigtige involverede parter til at øge 

erhvervsuddannelsesprogrammernes (VET-programmernes) synlighed med henblik på at 

fjerne kulturelle barrierer og bekæmpe manglende motivation, manglende proaktiv 

indstilling og manglende sprogfærdigheder, især i de områder, der er hårdest ramt af 

ungdomsarbejdsløshed; mener, at det må sikres, at alle borgere uden forskel har adgang til 

disse programmer; opfordrer til, at der fokuseres på grupper, som risikerer arbejdsløshed, 

såsom personer med handicap; opfordrer til, at adgangen til VET og kvalifikationer gøres 

lettere ved at fremme tilpasning i lærlingeuddannelser og muligheden for justering af 

ordninger,  samt ved at fremme uddannelsesmuligheder for grupper med utilstrækkelige 

grundlæggende færdigheder og arbejdstagere med kvalifikationer på lavt niveau eller 

mellemniveau; minder om, at der skal tages hensyn til kønsbalancen i adgangen til 

sådanne erfaringer som led i effektiv fremme af VET-mobilitetsprogrammerne blandt 

kvinder; mener, at der bør fastsættes ambitiøse mål i denne henseende, og at fremskridtene 

bør overvåges; 

9. fremhæver kønsskævheden inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og 

matematik (STEM), for så vidt angår uddannelse, kvalifikationer og beskæftigelse i hele 

EU, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forpligte sig fuldt ud til 

Erasmus+ og til at gøre brug af denne mekanisme som en vigtig mulighed for at udvikle 

STEM-kompetencer med henblik på at øge kvinders mulighed for at vælge en karriere 

inden for STEM-området og dermed reducere den eksisterende kvalifikationskløft på dette 

område; 

10. minder om, at handicappede har særlige behov og derfor har brug for passende støtte for 

at kunne få adgang til Erasmus+- stipendieprogrammer; opfordrer derfor Kommissionen 
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til at indføre yderligere foranstaltninger med henblik på at give handicappede uhindret og 

lige adgang til alle stipendieprogrammer inden for rammerne af Erasmus+; 

11. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for passende uddannelse og sikre en løbende faglig 

udvikling af lærere og ledere af VET-uddannelser for at hjælpe dem til at anvende de mest 

hensigtsmæssige undervisningsmetoder baseret på praktiske og faktiske erfaringer; 

12. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at tilvejebringe tilstrækkelige finansielle 

ressourcer til at støtte mobilitetsprogrammer under hensyntagen til potentielle finansielle 

hindringer; mener, at det bør undersøges, hvordan man kan få større klarhed over, på 

hvilken måde virksomhederne supplerer tilskuddene, eller hvorvidt der kan ydes andre 

former for bistand; mener, at der bør sikres komplementaritet mellem Den Europæiske 

Socialfond og Erasmus+, og at den bør overvåges for at sikre vellykkede resultater; 

tilskynder til indførelse af minimumsniveauer for tilskud i henhold til forskellene i 

livsvilkår, priser og omkostninger medlemsstaterne imellem; støtter tanken om, at 

medlemsstaterne bør indføre foranstaltninger, der i givet fald giver mulighed for 

nødvendig og meningsfuld støtte til f.eks. indlogering og transport, idet der lægges særlig 

vægt på mindreåriges behov samt på at forberede studerende på deres udlandsophold, 

f.eks. via erhvervsvejledning, sprogundervisning og tværkulturel kommunikation; 

13. påpeger de mange ulemper, der stadig findes for dem, der benytter sig af deres ret til 

mobilitet, for så vidt angår social sikring eller anerkendelse af kompetencer, og 

understreger, at mobilitet inden for rammerne af Erasmus+ skal tage sigte på at afhjælpe 

disse problemer; 

14. opfordrer til, at problemer i forbindelse med den europæiske volontørtjeneste (EVS), for 

så vidt angår forsikring af deltagerne, godkendelse, databasestyring og støtte til frivillige 

tages op på en målrettet måde for at forhindre en nedgang i deltagelsen; 

15. bemærker, at der stadig er mangel på oplysninger om ordningerne vedrørende 

anerkendelse, hvilket betyder, at de er langt fra brugeren og vanskelige at anvende og 

forstå; 

16. fremhæver betydningen af et fælles europæisk uddannelsesområde baseret på en stærk 

mobilitetskomponent, der ikke kun omfatter videregående uddannelse, men også VET, og 

som kan bidrage til dannelse og udvikling af en stærkere europæisk identitet og øget 

medborgerskab; 

17. minder om, at der takket være den europæiske referenceramme for kvalifikationer er 

gennemført betydelige forbedringer med hensyn til anerkendelse af eksamensbeviser, 

merit, erhvervsuddannelsesbeviser og godkendelse af kvalifikationer og erhvervet 

ekspertise i forbindelse med VET; opfordrer til, at der opstilles konkrete mål, bl.a. 

implementering af et fuldt operationelt meritoverførselssystem og anerkendelse, som 

baseres på det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET); 

tilskynder til, at der udvikles fælles VET-kvalifikationer, der kan sikre international 

anerkendelse af kvalifikationer,  

18. går ind for, at der i tæt samarbejde med alle de vigtigste berørte parter udarbejdes en 

hvidbog om erhvervsuddannelse og mobilitet og anerkendelse af færdigheder og 

kompetencer i Europa; minder om, at de nuværende henstillinger vedrørende VET skal 
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gennemføres fuldt ud; påpeger, at manglende anerkendelse af kompetencer har en negativ 

indvirkning på EU's 2020-mål for beskæftigelsen og hindrer den frie bevægelighed, som 

er forankret i traktaterne; 

19. understreger, at det er af afgørende betydning, at de studerendes resultater og opnåede 

kompetencer anerkendes i alle medlemsstater; mener, at EU's mobilitetsprogrammer har 

en direkte indvirkning på støttemodtagernes ikke-formelle og uformelle læring, og at de i 

sidste ende forbedrer deres beskæftigelsesegnethed og evne til at tilpasse sig 

arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres 

bestræbelser på at sikre anerkendelse af uformel og ikke-formel læring ved hjælp af 

kompetencevalideringsprocedurer; 

20. beklager, at ikke-formel læring har mistet synlighed og en andel af det budget, der er afsat 

til det nuværende Erasmus+-program; understreger betydningen af ikke-formel læring på 

europæisk plan, navnlig gennem ungdomsarbejde og frivilligt seniorarbejde; opfordrer til, 

at ikke-formel og uformel læring får en klar og synlig plads i Erasmus+- programmet; 

mener desuden, at der bør være mulighed for at indgive ansøgninger om store 

voksenuddannelsesprojekter, som skal følge de samme principper som alliancer 

vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer og videnalliancer; 

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre alle bestræbelser på at nå målene 

i den europæiske strategi for uddannelse og erhvervsuddannelse 2020; mener, at mobilitet 

skal tage hensyn til aspektet vedrørende erhvervsrettet efteruddannelse (CVET), fordi det 

er afgørende for at forbedre og ajourføre færdigheder og ekspertise; understreger, at 

livslang læring og erhvervsuddannelse er af afgørende betydning for at give langtidsledige 

bedre beskæftigelsesmuligheder; 

22. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre deres gennemførelse af VET-

mobilitetsprogrammerne og fjerne de resterende hindringer og til i samarbejde med 

Kommissionen og nationale og EU's forvaltningsorganer samt med vigtige berørte parter 

at videreføre deres samarbejde med henblik på forbedring af VET-

mobilitetsprogrammerne; mener, at dette samarbejde bør resultere i en revision af kravene 

med henblik på at sikre, at de er relevante, for så vidt angår varighed, indhold, 

kompetencer og læringsresultater, samtidig med at mobilitet mellem 

erhvervsuddannelsescentre og arbejdspladser kombineres, og længerevarende (f.eks. 6-

måneders) praktikperioder prioriteres i forhold til kortvarige; 

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre både kvaliteten og udbuddet 

af lærlingeuddannelser, således at alle studerende, der er indskrevet på VET, garanteres en 

praktikplads, således at der sikres en erhvervsuddannelse af høj kvalitet, der reelt 

forbedrer arbejdsmarkedets resultater og udstyrer unge med færdigheder og kompetencer 

for livet; 

24. opfordrer Kommissionen til at fremlægge og medlemsstaterne til at godkende et forslag 

om en EU-lærlingeuddannelsesordning, der sikrer et sæt rettigheder for lærlinge og VET-

elever; påpeger den positive rolle, som "seniorer" kan spille i forbindelse med 

undervisning og uddannelse af unge med henblik på at maksimere udveksling mellem 

generationerne via praktikophold og mentorordninger samt på at lette erfaringsbaseret 

læring i grupper på tværs af generationerne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 

til at træffe konkrete foranstaltninger til at sikre, at lærlingeuddannelser og praktikophold 
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under Erasmus+ ikke misbruges ved at blive brugt som et middel til at sænke 

lønomkostningerne; 

25. henstiller, at alle vigtige berørte parter arbejder på fælles strategier, der har til formål at 

styrke muligheden for, at praktikanter og lærlinge på erhvervsuddannelsesområdet vender 

tilbage til eller får øget mobilitet til andre dele af Europa, under hensyntagen til deres 

præferencer, således at den viden og erfaring, som de har erhvervet "i udlandet", kan 

anvendes til at rette op på skævheder og styrke de områder, de stammer fra, eller andre 

områder i Europa med mangel på kompetencer; 

26. understreger, at det er aboslut nødvendigt at konsultere og/eller involvere industrien og 

servicesektoren - både den private og den offentlige - herunder produktionssektoren (især 

SMV'er og mikrovirksomheder) i forbindelse med udformning, udarbejdning og 

gennemførelse af samt støtte til VET-mobilitetsprogrammerne af høj kvalitet; mener, at 

der ved udvælgelsen af programmer bør tages hensyn til de jobmuligheder, der findes hos 

værtsvirksomheder og -organisationer; mener, at et fleksibelt og konstruktivt partnerskab 

mellem alle berørte parter, som er baseret på dialog, samarbejde og bedste praksis vil sikre 

vellykkede erhvervsuddannelser og deres merværdi; mener, at der også er behov for 

udveksling af viden og bedste praksis mellem uddannelsescentre og virksomheder; 

opfordrer Kommissionen til at holde øje med udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet i 

EU samt på den geografiske og erhvervsmæssige mobilitet  for at matche behovene på 

arbejdsmarkedet; mener, at dette vil reducere kløften mellem på den ene side 

uddannelsesudbuddet og det, der faktisk venter de unge i virksomhederne, og på den 

anden side markedets behov i sektorer med stor merværdi (f.eks. den digitale og den 

grønne økonomi, energisektoren, forsvaret, plejesektoren og boligfornyelsessektoren) . 

27. bemærker, at mobilitetsprogrammer inden for almen og faglig uddannelse i det nuværende 

økonomiske klima, præget som det er af en høj ungdomsarbejdsløshed og et misforhold 

mellem udbud og efterspørgsel efter kvalifikationer, skal være bedre tilpasset de 

specifikke krav på arbejdsmarkedet; 

28. bemærker, at der i forbindelse med overgangen til en mere digitaliseret økonomi finder en 

omdefinering af job og færdigheder sted; opfordrer derfor medlemsstaterne og 

Kommissionen til at samarbejde med den private sektor for at udvikle 

kvalifikationsstrategier og VET-programmer til omskoling af arbejdstagere; 

29. understreger de positive resultater fra det tidligere Erasmusprogram for unge iværksættere 

samt VET's rolle med hensyn til at fremme iværksætterånden blandt unge europæere; 

ønsker derfor, at EU's initiativer til fremme af iværksætterånden blandt unge og 

etableringen af nye innovative virksomheder vil blive styrket; 

30. støtter Kommissionens Erasmusprogram for unge iværksættere, som giver fremtidens 

iværksættere mulighed for at lære sammen med erfarne iværksættere, der driver små 

virksomheder i de deltagende lande; understreger "win-win"-karakteren af sådanne 

udvekslinger, som gør det muligt for nye iværksættere at erhverve de nødvendige 

kvalifikationer til vellykket virksomhedsledelse og på samme tid giver erfarne 

iværksættere fordel af et nyt perspektiv for deres virksomhed og sætter dem i stand til at 

udvide deres faglige netværk og komme ind på nye markeder; 

31. glæder sig over redskaber, der er udviklet af Kommissionen, som f.eks. den europæiske 
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referenceramme for kvalifikationer (EQF), Europass, Eures og platformen for 

læringsmuligheder og kvalifikationer i Europa (Ploteus), som giver oplysninger om VET 

og mobilitet, men beklager, at disse redskaber ikke er tilstrækkelig kendte og ikke 

anvendes nok; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og offentlige 

arbejdsformidlinger til at fremme og udbrede kendskabet til programmet Erasmus+ og 

andre redskaber, der tager sigte på at fremme mobilitet i forbindelse med VET, navnlig 

blandt små og mellemstore virksomheder; mener, at maksimering af disse redskabers 

effektivitet vil sætte flere mennesker i stand til at udnytte disse muligheder, således at 

målsætningen for mobilitet kan opfyldes; mener, at samråd med og/eller inddragelse af 

produktionssektoren i udformningen og opdateringen af disse redskaber vil skabe 

merværdi og gøre det lettere at imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel; noterer sig, 

at der er behov for en øget indsats fra Kommissionens side for at reducere bureaukratiet 

både for ansøgere og værtsvirksomheder og -institutioner, og fastholder, at større 

gennemsigtighed, enkelhed og klarhed i gennemførelsen af programmerne vil bidrage til 

at løse tidligere problemer i forbindelse med betalinger; opfordrer de ansvarlige organer til 

i givet fald at undersøge og afhjælpe eventuelle mangler i denne henseende så hurtigt som 

muligt; 

32. glæder sig over de forbedrede adgangsmuligheder til programrelaterede dokumenter på 

alle EU's officielle sprog; bemærker, at kvaliteten af oversættelsen skal forbedres for at 

undgå tvetydighed og misforståelser for deltagerne; 

33. mener, at mobilitet inden for VET fremmer erhvervsmæssig mobilitet, og ikke kun 

mobilitet blandt akademikere; opfordrer Kommissionen til at fremme denne 

erhvervsmæssige mobilitet ved hjælp af mekanismer for erhvervsmæssig tilpasning og 

sproglig støtte for at sikre, at ophold i andre lande bliver en succes og fungerer godt; 

understreger den kendsgerning, at sprogkundskaber er væsentlige i arbejdslivet, og glæder 

sig over, at sprogkundskaberne blandt deltagere i Erasmus+- projekter vil blive styrket ved 

hjælp af standardiserede online-sprogtests og -sprogkurser (f.eks. via OLS-portalen); 

34. understreger den kendsgerning, at der findes 20 grænseoverskridende Eures-

partnerskaber, der bistår næsten 600 000 arbejdstagere i grænseregioner, som bor i deres 

eget land og arbejder i et andet EU-land, og at disse partnerskaber hjælper arbejdstagerne 

med at behandle administrative, juridiske og organisatoriske spørgsmål i forbindelse med 

jobsøgning og ansættelse på tværs af grænserne; understreger betydningen af disse 

partnerskaber for fremme af mobilitet i grænseoverskridende regioner; opfordrer 

medlemsstaterne til at støtte disse partnerskaber og til i højere grad at fremme dem, især 

blandt unge; 

35. ser med tilfredshed på lanceringen af pilotprojekter samt på den nyligt godkendte 

"europæiske ramme for lærlinges mobilitet", der kan danne grundlaget for forbedringer i 

Erasmus+-programmet med henblik på at give mulighed for større og bedre VET-

mobilitet af længere varighed; opfordrer indtrængende til, at der etableres en ramme for 

langsigtede initiativer i stedet for udelukkende projektorienterede aktiviteter med henblik 

på at etablere et varigt og bæredygtigt system, der er fuldt operationelt, forudsigeligt, og 

som fremmer den frie bevægelighed for kompetencer i hele Europa; 

36. bemærker, at den "europæiske ramme for lærlinges mobilitet" kan fungere som en særlig 

hurtigt virkende foranstaltning til at mindske ungdomsarbejdsløsheden ved at fremme en 
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gnidningsløs overgang fra uddannelse til arbejdsmarked; opfordrer til, at der skabes bedre 

muligheder for VET-studerende til at få praktikophold i nabolandene, f.eks. via 

finansiering af rejseomkostninger for studerende, der fortsætter med at være bosiddende i 

deres hjemland; 

37. understreger betydningen af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med 

hensyn til at støtte lærlingeuddannelser, praktikophold, VET, udslusning til job og 

yderligere kompetencegivende uddannelser; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 

til at sikre, at der afsættes tilstrækkelig finansiering til disse programmer i hele 

programmeringsperioden 2014-2020; 

38. noterer sig, at de EU-midler, der tildeles Erasmus+ og VET-programmer, ikke er 

proportionale med antallet af eller behovene hos de potentielle interesserede i den 

mobilitet, som disse ordninger tilbyder, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at fremme 

bilaterale aftaler med henblik på at supplere aktiviteterne under Erasmus+-programmet og 

de europæiske VET-programmer og således øge unge europæeres mobilitet; 

39. anmoder om en revision af den flerårige finansielle ramme (FFR) med udgangspunkt i 

bl.a. en forudgående vurdering af effektiviteten af de tildelte midler til bekæmpelse af 

arbejdsløshed, hvorved budgetposter med begrænset virkning beskæres; mener, at en 

sådan fremgangsmåde er særlig vigtig i krisetider som de nuværende, der er præget af 

uacceptable skævheder; 

40. opfordrer Kommissionen til så vidt muligt at tilvejebringe opdaterede statistikker og til at 

foretage vurderinger og/eller undersøgelser vedrørende Erasmus+ og andre VET-

mobilitetsprogrammer med henblik på at måle deres indvirkning på matching af 

arbejdserfaring med job, for så vidt angår ansættelsesprocent, og til også at undersøge, 

hvorfor nogle medlemsstater skaber flere muligheder for VET-arbejde og 

uddannelsesophold i udlandet, og udarbejde en plan for, hvordan medlemsstaterne bedre 

kan involveres; mener, at de dermed forbundne statistikker og vurderinger bør inddrages 

og medregnes, når midtvejsrevisionen af Erasmus+ foretages.  
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