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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. påpeger, at kreativitet og ikt i den nye digitale økonomi udvikler en ny virksomhedskultur, 
der kan lette samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne med 
henblik på at højne kvaliteten af erhvervsrettet uddannelse, og at det derfor er på tide at 
sætte erhvervsrettet uddannelse øverst på dagsordenen, navnlig med henblik på at tage 
udfordringerne i Europa 2020-strategien op, som f.eks. EU's hovedmålsætning om, at 
mindst 40 % af befolkningen på mellem 30 og 34 år skal have afsluttet en videregående 
eller tilsvarende uddannelse;

2. understreger betydningen af sociale og rummelige økonomiske modeller for denne nye 
virksomhedskultur og påpeger, at det er af afgørende betydning, at de institutioner, der 
udbyder erhvervsuddannelser, herunder videregående uddannelser, udstyrer deres 
studerende med et grundigt kendskab til alle former for iværksætteri, herunder inden for 
den sociale og rummelige økonomi, og til ansvarlige og etiske forvaltningsprincipper;

3. understreger behovet for at opstille en liste over de områder, hvor EU har, eller kan få, en 
komparativ fordel på verdensplan, og for hvilke der bør udvikles yderligere 
uddannelsesstrategier;

4. minder om, at investeringer i uddannelse og erhvervsuddannelse er afgørende for en bedre 
fremtid for europæerne; er af den opfattelse, at nøglekompetencer og nye færdigheder, og 
navnlig dem, der er nødvendige for job i strategiske vækstsektorer, giver folk nye 
muligheder og derudover lægger grunden til en langsigtet bæredygtig økonomisk og social 
udvikling; mener, at det i denne forbindelse er vigtigt, at medlemsstaterne og alle 
involverede parter sikrer, at arbejdstagerne opnår de grundlæggende kvalifikationer, som 
de har behov for; 

5. påpeger, at livslang læring er af afgørende betydning for at forebygge arbejdsløshed og 
tage hensyn til diverse arbejdsforløb; mener, at arbejdstagere med henblik herpå i højere 
grad skal gøres opmærksomme på behovet for løbende efteruddannelse;

6. gentager sin kritik af de nedskæringer, som Rådet har foretaget i 2011-budgettet med 
hensyn til finansiering af de vigtigste EU-programmer på uddannelsesområdet 
(programmet for livslang læring og programmet "Mennesker", med nedskæringer på 
henholdsvis 25 mio. og 100 mio. EUR); mener, at den ambitiøse Europa 2020-strategi 
dermed klart er ude af trit med de budgetmæssige realiteter;

7. mener, at de eksisterende europæiske erhvervsuddannelsesprogrammer er effektive og bør 
støttes yderligere i fremtiden;

8. anbefaler, at arbejdsgivere tilskyndes til at opmuntre deres medarbejdere til at deltage i 
uddannelsesprogrammer;
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9. understreger betydningen af at opmuntre til regelmæssig deltagelse i 
efteruddannelseskurser som en del af den livslange læring;

10. påpeger, at forbindelsen mellem uddannelse og erhvervsuddannelse, navnlig vejen fra 
erhvervsuddannelser til videregående uddannelser, kræver, at mulighederne for 
sammenkobling af erhvervsuddannelser og universitetsuddannelser udvides, med særlig 
vægt på deres integrering i mekanismerne for karriereoplysning, -vejledning og 
-rådgivning; mener endvidere, at en vekslen mellem uddannelse og beskæftigelse sikrer, at 
erhvervsuddannede opnår de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet;

11. understreger betydningen af på lokalt og regionalt plan at fremme effektive synergier og 
pålidelige samarbejdsformer mellem skoler, uddannelsescentre, forskningscentre og 
virksomheder for således at overvinde uddannelsessystemernes indadvendte natur og 
misforholdet mellem viden og færdigheder og behovet på arbejdsmarkedet og gøre de 
unge, og navnlig kvinderne, mere anvendelige på arbejdsmarkedet, med særlig henvisning 
til efteruddannelse af erhvervsuddannede; 

12. mener, at etablering en ny sprogindlæringsstrategi med henblik på at fremme det generelle 
kendskab til særlige kompetenceområder vil lette læreres og elevers mobilitet; 
understreger endvidere, at en garanti for en let overgang fra erhvervsuddannelse til 
videregående uddannelse vil gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive;

13. ser muligheden for mobilitet som en vigtig del af erhvervsuddannelserne og anbefaler 
derfor en opgradering af Leonardo da Vinci-programmet;

14. mener, at mobilitet på tværs af grænser inden for erhvervsuddannelse er lige så vigtig som 
mobilitet inden for almen uddannelse, og mener, at man i højere grad bør bestræbe sig på 
at udvikle denne form for mobilitet;

15. anbefaler at fremme kreativiteten, innovationen og iværksætterånden på alle 
uddannelsesniveauer, herunder inden for erhvervsmæssig uddannelse, og anerkende de 
færdigheder, der kan opnås ved andre former for undervisning, herunder ved ikke-formel 
og uformel uddannelse; anbefaler endvidere at fremme projekter, der støtter overførsel af 
viden og færdigheder fra en generation til den næste;

16. understreger, at den stigende aldring af Europas befolkning øger betydningen af 
programmer for livslang læring og uddannelse og gør det nødvendigt at støtte disse 
programmer;

17. fastholder, at undervisning i iværksætteri bør udgøre en vigtig del af 
erhvervsuddannelserne med henblik på at gøre dem mere attraktive for alle studerende og 
fremme iværksætteri i overensstemmelse med Europa 2020-strategien;

18. anerkender, at kønsstereotyper spiller en vigtig rolle i undervisningspraksis, og 
understreger derfor behovet for at udarbejde strategier, der skal sikre kønsneutral 
undervisning, hvilket f.eks. ville medvirke til at give kvinder og mænd lige adgang til 
erhvervsuddannelser og beskæftigelse; 

19. er af den opfattelse, at de regionale og lokale myndigheder spiller en afgørende rolle med 
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hensyn til samarbejde med erhvervsuddannelsescentre og erhvervslivet og i forbindelse 
med at bistå udbyderne af erhvervsrettede uddannelser i at udvikle et gunstigt miljø, der 
fremmer muligheden for, at de studerende på de erhvervsrettede uddannelser får en 
vellykket debut på arbejdsmarkedet;

20. opfordrer medlemsstaterne til at etablere overgangsmuligheder for unge uden eller med 
lav uddannelse med henblik på at gøre det muligt for dem at komme ind på 
arbejdsmarkedet; opfordrer i betragtning af situationens alvor til, at der etableres et 
pilotprojekt til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, som støtter medlemsstaterne i 
opbygningen af lokale netværk mellem skoler, virksomheder, ungdomsforsorg og de 
unge;

21. opfordrer Kommissionen til at udvikle og regelmæssigt opdatere en oversigt, der giver et 
billede af uddannelseskvalifikationer og -efterspørgsel for hver region;

22. opfordrer Kommissionen til at videreføre støtten til og konsekvent gennemføre både 
kvalitetssikringssystemer, der sætter skub i innovationsprocesser med hensyn til handling, 
ydeevne og effektivitet, som dem, der anbefales af den europæiske referenceramme for 
kvalitetssikring af erhvervsuddannelser (EQAVET), og de instrumenter, der blev udviklet 
inden for rammerne af Københavnprocessen, såsom Europass og den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer; opfordrer medlemsstaterne til at forenkle 
procedurerne for anerkendelse af udenlandske fagkvalifikationer, således at disse ikke blot 
kan påvises ved hjælp af formelle certifikater, men også ved hjælp af arbejdsprøver, 
praktiske og teoretiske eksamener og udtalelser;

23. er af den opfattelse, at de udfordringer, der ligger i Københavnprocessen og Europa 2020-
strategien, kræver tilstrækkelige økonomiske ressourcer, f.eks. via strukturfondene og 
herunder navnlig ESF, samt øgede bestræbelser med henblik på at fremme erhvervsrettede 
uddannelser af høj kvalitet gennem konkrete foranstaltninger og anvendelse af nye 
uddannelsesmodeller og -metoder, som f.eks. ved at gøre studerendes succeshistorier på 
arbejdsmarkedet mere synlige, reklamere for den prestige, der i større virksomheder er 
knyttet til erhvervsuddannelserne, og give flere oplysninger og vejledninger om 
erhvervsuddannelserne forud for afslutningen af den obligatoriske skolegang; bemærker, 
at fremme af udveksling af erfaringer med hensyn til støtteprogrammer og udlandsophold, 
som f.eks. deltagelse i Leonardo da Vinci-programmet, ville være til stor nytte;

24. anbefaler, at erhvervsuddannelsescentres selvstændighed styrkes med hensyn til 
planlægning, finansiering, forvaltning og evaluering af aktiviteter, og at der indføres mere 
dynamiske former for samarbejde mellem erhvervsuddannelsescentrene og erhvervslivet;

25. opfordrer indtrængende regeringerne til at fremme fleksibilitet i erhvervsuddannelserne, 
så de kan opfylde organisationers og virksomheders særlige behov, og så det bliver muligt 
at få udbytte af al gennemført uddannelse, at forene uddannelse med privatliv og anden 
erhvervsmæssig virksomhed og at fremme mobilitet i Europa, med særlig vægt på at lette 
adgangen til erhvervsuddannelserne for organisationer, der er i fare for marginalisering, 
og forlænge deres uddannelse.

26. minder om, at erhvervsuddannelsesprogrammerne bør udvides, således at de opfylder 
principperne for livslang læring, grundkurser og videreuddannelseskurser.
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27. mener, at der bør lægges vægt på en højere grad af harmonisering af medlemsstaternes 
forskellige uddannelsessystemer, så der bygges bro over disse forskelle, og på gensidig 
anerkendelse af certifikater og eksamensbeviser medlemsstaterne imellem for at højne 
samarbejdet på tværs af grænserne og støtte mobiliteten.
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