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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Fyra av tio åtgärder som antogs vid EU:s extra toppmöte om sysselsättning i Prag gällde 
utbildning, yrkesutbildning, livslångt lärande, lärlings- och praktikplatser, underlättande 
av rörligheten och bättre prognoser för arbetsmarknadens behov och matchning av 
kompetensen med behoven.

1. Europaparlamentet anser att utbildning och fortbildning är viktigt för att integrera unga 
människor på arbetsmarknaden och betonar vikten av att tillgängliggöra både formella och 
informella program för livslångt lärande för alla och ge människor de färdigheter och den 
kompetens som beskrivs i ”Ny kompetens för nya arbetstillfällen”. Parlamentet påminner 
om att förvärvandet av grundkunskaper och en god allmänbildning är av avgörande 
betydelse för den yrkesmässiga rörligheten.

2. Europaparlamentet påminner om att syftet med Köpenhamnsprocessen är att uppmuntra 
människor att utnyttja det stora utbudet av möjligheter till yrkesutbildning (t.ex. i skolan, 
inom den högre utbildningen, på arbetsplatsen eller genom privata kurser).

3. Europaparlamentet framhåller att man måste se till att alla unga människor får en gedigen 
kärna av grundläggande färdigheter. Det är viktigt för att främja livslång rörlighet och ge 
dem möjlighet att klara av förändringar på arbetsmarknaden och uppkomsten av nya 
ekonomiska och sociala behov.

4. Europaparlamentet anser att språkutbildning är mycket viktigt för att göra det lättare för 
unga människor att komma ut på arbetsmarknaden, för att främja deras rörlighet och säkra 
deras lika möjligheter.

5. Europaparlamentet betonar vikten av att främja entreprenörskap och hjälpa unga 
människor att starta eget, och av att främja och utöka programmet Erasmus för unga 
företagare. Parlamentet rekommenderar därför att EU startar en informationskampanj 
inom utbildningsinstituten som innefattar entreprenörskap, startkapital, beskattning i 
nystartade företag och fortlöpande utbildningsstöd.

6. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att medlemsstaterna utvecklar gröna 
arbetstillfällen, t.ex. genom att tillhandahålla utbildning i miljöteknik.

7. Europaparlamentet framhåller behovet av att utveckla särskilda program för personer med 
funktionshinder för att öka deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.

8. Europaparlamentet betonar vikten av utbildning i entreprenörskap som en integrerad del 
av förvärvandet av de färdigheter som krävs för nya anställningsformer.

9. Europaparlamentet anser att det är viktigt att etablera partnerskap mellan 
utbildningsvärlden och arbetslivet och uppmanar till förbättrad rörlighet och 
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språkmöjligheter för lärare, arbetstagare, studenter och unga företagare, genom utbyggnad 
av Erasmusprogrammet. 

10. Europaparlamentet framhåller behovet av nya initiativ eller program på EU-nivå 
för att förbättra de studerandes rörlighet mellan högre utbildningssystem och 
företagssektorn.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att påskynda harmoniseringen av 
nationella kvalifikationssystem och europeiska kvalifikationssystem för att ytterligare öka 
rörligheten för unga människor på utbildnings- och arbetsområdet.

12. Europaparlamentet stöder praktiktjänstgöring som en integrerad del av kursplanen 
eftersom den ger studenterna möjlighet att tillägna sig färdigheter och få 
arbetslivserfarenhet som kan underlätta deras framtida integration på arbetsmarknaden. 
Parlamentet framhåller att praktiktjänstgöringen har en utbildningsfunktion och inte bör 
ersätta arbetstillfällen.

13. Europaparlamentet anser att det är oerhört viktigt att utveckla och tillhandahålla 
praktiktjänstgöring med en stark koppling till kursplanen, eftersom det ger en möjlighet att 
befästa färdigheterna och börja arbeta med relativt lite erfarenhet och utbildning.  
Parlamentet anser att praktiktjänstgöring (med skälig ersättning) är ett nödvändigt sätt att 
kombinera utbildning och arbete eftersom det i vissa program har visat sig att 
praktikanterna i 70 procent av fallen får möjlighet till anställning efter en väl utförd 
praktikperiod.

14. Europaparlamentet välkomnar resultatet från mötet mellan de europeiska ministrarna med 
ansvar för högre utbildning (28–29 april 2009) om Bolognaprocessen 2020, där man 
efterlyste ett starkare partnerskap mellan myndigheter, institutioner för högre utbildning, 
studenter, arbetsgivare och anställda som ett sätt att förbättra genomförandet av 
strategierna för livslångt lärande.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja erkännandet av studieresultat 
som förvärvats inom ramen för icke-formellt och informellt lärande så att unga människor 
lättare kan visa sin utbildning och kompetens, vilket krävs när man söker arbete på 
arbetsmarknaden.

16. Europaparlamentet anser att lärlingar ska vara väl utbildade och att den 
arbetsplatsförlagda praktiken ska fungera som ett sätt att få inte bara kompetens och 
färdigheter utan även yrkeskännedom. Parlamentet stöder starkare kopplingar mellan 
utbildning och arbete samt föreslår att digital kompetens, ny teknik, vetenskap och språk 
ges en central ställning i utbildningen.

17. Europaparlamentet efterlyser en noggrannare övervakning av praktikanternas arbete och 
deras arbetsavtal för att förhindra missbruk, exempelvis i fråga om praktiktjänstgöringens 
varaktighet.

18. Europaparlamentet framhåller att den rådande lågkonjunkturen kan utnyttjas som en unik 
möjlighet att se över strategierna och förbättra program som underlättar unga människors 
tillträde till arbetsmarknaden.
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19. Europaparlamentet efterlyser att yrkesutbildningen ges ökat stöd och högre anseende.

20. Europaparlamentet understryker vikten av att främja praktiktjänstgöring och rörlighet för 
unga människor som går skolor eller utbildningar för konstnärliga verksamheter, som 
film, musik, dans, teater eller cirkus.

21. Europaparlamentet påminner om att den nya EU 2020-strategin har en avgörande roll att 
spela när det gäller att förbättra medborgarnas anställbarhet. Parlamentet anser att det är 
viktigt att unga människor får tillgång till bättre utbildning och fortbildning och 
uppmuntras att utnyttja den, eftersom unga människor måste stå i fokus för att målen i 
strategin ska uppnås och också utgör en av de mest drabbade grupperna. Parlamentet 
understryker att det behövs en omläggning av EU:s budget för att få EU:s 
budgetprioriteringar att överensstämma med de politiska prioriteringar som framhålls i 
EU 2020-strategin.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa positiv särbehandling av unga 
människor på de områden av arbetsmarknaden där de är underrepresenterade.

23. Europaparlamentet anser att ökat stöd bör ges till frivilliga program på olika områden, 
bland annat på det sociala området, kulturområdet och inom idrotten.

24. Europaparlamentet framhåller vikten av att unga människor medverkar i utformningen av 
utbildningsstrategierna så att deras behov kan beaktas bättre. Parlamentet rekommenderar 
därför att kommissionen samråder med företrädare för nationella ungdomsråd om 
prioriteringarna för unga människor.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att bekämpa den stora 
andelen avhopp från skolan bland ungdomar och därigenom ge dem möjlighet att skaffa 
sig bättre kvalifikationer och underlätta deras framtida inträde på arbetsmarknaden.

26. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att anpassa utbildningssystemet till den 
snabbföränderliga arbetsmarknaden och efterfrågan på nya yrken.

27. Europaparlamentet är ytterst oroat över det ökande antalet arbetslösa ungdomar, särskilt 
under den rådande ekonomiska krisen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till 
att arbetsmarknaden fungerar så flexibelt som möjligt så att de som befinner sig i slutet av 
sin utbildning lättare kan hitta arbete och byta arbete.

28. Europaparlamentet understryker vikten av att integrera digital kompetens och 
mediekompetens på alla utbildningsnivåer och fortsätta processen under 
praktiktjänstgöringen för att uppnå målet att alla medborgare har digital kompetens.

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge unga människor de förutsättningar 
som krävs för att utveckla färdigheter som efterfrågas av industrin, för att förbättra deras 
möjligheter att få arbete efter utbildningen.
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