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FORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse 

og Sociale Anliggender og Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, 

til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, de vedtager: 

1. glæder sig over Kommissionens forslag om foranstaltninger vedrørende udvikling af 

færdigheder til at mindske uddannelsesforskelle og ugunstige forhold i hele en persons 

levetid, hvilket vil give de europæiske borgere mulighed for effektivt at bekæmpe 

arbejdsløshed og sikre konkurrenceevne og innovation i Europa, men henleder 

opmærksomheden på en række administrative flaskehalse, som hæmmer fremskridtene 

med hensyn til at nå disse målsætninger for så vidt angår erhvervsudøveres mobilitet, 

anerkendelse af kvalifikationer og erhvervsrelateret undervisning; 

2. opfordrer derfor medlemsstaterne til at sikre, at informationssystemet for det indre marked 

(IMI) fungerer ordentligt, fremmer en bedre udveksling af oplysninger og sikrer bedre 

administrativt samarbejde, uden at skabe unødige administrative byrder, samt at indføre 

enklere og hurtigere procedurer for anerkendelse af faglige kvalifikationer og løbende 

krav om faglig efteruddannelse for faguddannede, der planlægger at arbejde i en anden 

medlemsstat, og til at forebygge forskelsbehandling af enhver art; opfordrer 

Kommissionen og navnlig medlemsstaterne til at lette adgangen til kompetenceudvikling 

for sårbare borgere ved at vurdere behovet for at indføre specifikke redskaber såsom 

lokale EU-informationscentre og specifikke indikatorer inden for rammen for 

nøglekompetencer for at tage hensyn til dårligt stillede gruppers behov; 

3. minder om, at afhjælpning af manglen på bestemte kvalifikationer og 

kvalifikationsmismatchet på arbejdsmarkedet og fremme af muligheder for social 

mobilitet, også i forbindelse med erhvervsuddannelse og lærlingeuddannelser, er af 

afgørende betydning for at fremme bæredygtig vækst, social samhørighed, jobskabelse, 

innovation og iværksætteri, navnlig for SMV'er og inden for håndværk; opfordrer derfor 

medlemsstaterne til at fremme faglig læring i overensstemmelse med de økonomiske 

behov; 

4. minder om vigtigheden af yderligere at prioritere programmer for erhvervsrettet grund-, 

efter- og videreuddannelse (VET-programmer) og inddragelse af iværksættere, navnlig 

SMV'er, i forbindelse med udformningen af uddannelsesprogrammer; minder om 

projektet den europæiske ungdomspagt til fremme af partnerskabet mellem erhvervsliv og 

uddannelse; 

5. opfordrer Kommissionen til at analysere de nationale kvalifikationsordninger og foreslår 

at tilpasse dem til ændrede behov og nye erhverv; understreger, at der er behov for, at 

medlemsstaterne støtter lærerfaget ved at lette adgangen til oplysninger om de nyeste 

teknologier og minder i den forbindelse om eTwinning-platformen, som er udviklet af 

Kommissionen; 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at se sig om efter metoder 

til udveksling af bedste praksis inden for uddannelse, herunder gennem udvikling af 

sektorspecifikke platforme; 

7. opfordrer medlemsstaterne til at inkludere iværksætterkvalifikationer samt forvaltning, 
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finansiering og brug af informations- og kommunikationsteknologier i deres 

undervisningsprogrammer med henblik på at udvikle engagerede, aktive borgere; 

understreger, at frivilligt arbejde, praktikophold og uddannelse er nøglen til at skabe nye 

innovative sektorer i økonomier, der i stigende grad er indbyrdes forbundet og kulturelt 

forskellige; 

8. mener, at det for at opnå positive resultater i form af faglige kvalifikationer er af 

afgørende betydning, at arbejdsmarkedets parter kommunikerer effektivt med lokale, 

regionale og nationale myndigheder for bedre at kunne matche de udbudte job med 

efterspørgslen efter faglige kvalifikationer; 

9. opfordrer Kommissionen til at stille tilstrækkelige støtte- og finansieringsmekanismer til 

rådighed til fremme af iværksætter- og innovationsinitiativer, der sigter mod inkluderende 

undervisning for alle; 

10. minder om, at Europa er på forkant med udviklingen inden for viden, innovation og 

konkurrenceevne og er blandt de bedste i verden med hensyn til at sikre balance mellem 

beskæftigelse, social sikring og erhvervsliv, men erkender, at der stadig er plads til 

væsentlige forbedringer; understreger, at udviklingen af færdigheder inden for 

naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed, kunst og matematik (STEAM) og STEM-

færdigheder bør styrkes i grundskolen og på et tidligere tidspunkt, hvor det er relevant; 

11. opfordrer Kommissionen til at yde betydelig støtte til udviklingen af digitale færdigheder, 

funktionelle læse- og skrivefærdigheder og globale kompetence i alle aldersgrupper for at 

drage fuld fordel af mulighederne i det digitale indre marked, navnlig inden for cloud 

computing, platforme, big data, den kollaborative økonomi, uanset deres 

beskæftigelsesmæssige status og de muligheder og udfordringer, der opstår som følge af 

øget automatisering, som et første skridt hen imod en bedre justering af mangler og 

efterspørgsel på arbejdsmarkedet og for at gøre noget ved arbejdsløsheden; opfordrer i den 

forbindelse Kommissionen til at øge finansieringen under EU's rammeprogrammer samt 

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og fremme rummelige, 

innovative og reflekterende europæiske samfund til at få alle borgere – navnlig dem med 

usikker socioøkonomisk baggrund, eller som bor i afsidesliggende områder, personer med 

handicap, ældre og arbejdsløse – til at deltage fuldt ud i samfundet og arbejdsmarkedet; 

12. glæder sig over Kommissionens forslag om at opfordre medlemsstaterne til at udarbejde 

omfattende nationale strategier for digitale færdigheder og opfordrer Kommissionen til at 

fremlægge en metode til anerkendelse og vurdering af nye digitale erhverv og til at se på 

passende finansieringsordninger for de nye uddannelsesmæssige rammer for digitale 

færdigheder; 

13. tilslutter sig planen for sektorsamarbejde om færdigheder, som blev fremlagt af 

Kommissionen inden for rammerne af pilotprogrammet for 6 sektorer, og tilskynder til 

videreførelse heraf. 
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