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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:

1. Europaparlamentet påpekar att i den nya digitala ekonomin ger kreativitet och 
informations- och kommunikationsteknik upphov till en ny företagskultur som kan 
underlätta samarbetet och utbytet av god praxis mellan medlemsstaterna i syfte att 
förbättra kvaliteten på yrkesutbildningen och att det därför är dags att lyfta fram 
yrkesutbildningen, särskilt för att anta Europa 2020-strategins utmaningar, såsom 
EU:s huvudmål om att 40 procent av alla 30–34-åringar ska slutföra tertiär eller likvärdig 
utbildning.

2. Europaparlamentet understryker betydelsen av de modeller som den sociala och 
solidariska ekonomin erbjuder denna nya företagskultur och påminner därför om att det är 
helt nödvändigt att yrkesutbildningar, däribland högskoleutbildning, ger studenterna 
omfattande kunskaper i alla former av entreprenörskap, inklusive social och solidarisk 
ekonomi samt principerna för ansvarsfull och etisk förvaltning.

3. Europaparlamentet betonar att man behöver undersöka på vilka områden EU har eller 
skulle kunna ha en fördel jämfört med resten av världen, och var ytterligare 
utbildningsstrategier bör upprättas.

4. Europaparlamentet påminner om att det är viktigt att investera i utbildning och 
yrkesutbildning för att förbättra européernas framtid. Parlamentet anser att 
nyckelkompetenser och nya färdigheter, särskilt de som efterfrågas inom strategiska 
tillväxtsektorer, ger människor nya möjligheter och även lägger grunden till en långsiktig 
hållbar ekonomisk och social utveckling. I samband med detta är det viktigt att 
medlemsstaterna och alla inblandade parter ser till att arbetstagarna får de grundläggande 
kompetenser de behöver.

5. Europaparlamentet påpekar att livslångt lärande kommer att bli avgörande om 
arbetslösheten ska kunna bekämpas och vederbörlig hänsyn tas till olika yrkesbakgrunder. 
I detta syfte måste arbetstagare göras medvetna om behovet av ständig fortbildning.

6. Europaparlamentet upprepar sin kritik av rådets nedskärningar i 2011 års budget när det 
gäller resurser till de viktigaste EU-programmen på utbildningsområdet (programmet 
Livslångt lärande och programmet Människor – nedskärningar med 25 miljoner euro 
respektive 100 miljoner euro). Den ambitiösa Europa 2020-strategin är därmed helt i otakt 
med den verklighet som ligger bakom budgetbegränsningarna.

7. Europaparlamentet anser att de nuvarande europeiska yrkesutbildningsprogrammen är 
effektiva och att de bör ges ökat stöd i framtiden.

8. Europaparlamentet rekommenderar att arbetsgivarna ges incitament att uppmuntra sina 
anställda att delta i utbildningsprogram.
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9. Europaparlamentet betonar vikten av att uppmuntra till regelbundna fortbildningskurser 
som en del av ett livslångt lärande.

10. Europaparlamentet påpekar att kopplingen mellan utbildning och yrkesutbildning, särskilt 
vägen från yrkesutbildning till högre utbildning, kräver ökade möjligheter till förbindelser 
mellan yrkesutbildning och universitetsutbildning, och särskilt viktigt är deras 
införlivande i mekanismerna för tillhandahållande av information, vägledning och 
rådgivning i karriärfrågor. Samtidigt bör växlingen mellan utbildning och sysselsättning 
säkerställa att de yrkesutbildade uppnår de kompetenser som efterfrågas på 
arbetsmarknaden.

11. Europaparlamentet understryker betydelsen av att på lokal och regional nivå främja 
synergieffekter och stabila samarbeten mellan skolor, utbildningsinstanser, 
forskningscentrum och företag för att övervinna utbildningsväsendenas navelskåderi samt
klyftan mellan kunskaper och färdigheter och arbetsmarknadens behov, liksom för att 
förbättra anställningsbarheten hos unga framför allt kvinnor, särskilt när det gäller den 
högre yrkesutbildningen.

12. Europaparlamentet föreslår att det inrättas en ny språkinlärningsstrategi för att förbättra 
allmänbildningen inom särskilda kompetensområden, eftersom den kommer att underlätta 
rörligheten för lärare och studenter. Parlamentet påpekar att garantin om en smidig 
övergång från yrkesutbildning till högre utbildning dessutom kommer att bidra till att göra 
yrkesutbildningen attraktivare.

13. Europaparlamentet ser möjligheten till rörlighet som en viktig del av yrkesutbildningen 
och rekommenderar följaktligen en modernisering av Leonardo da Vinci-programmet.

14. Europaparlamentet anser att den gränsöverskridande rörligheten på 
yrkesutbildningsområdet är lika viktig som rörligheten inom den allmänna utbildningen, 
och anser att man bör satsa mer på att utveckla denna typ av rörlighet.

15. Europaparlamentet rekommenderar att kreativitet, innovation och entreprenörskap främjas 
på alla utbildningsnivåer, även inom yrkesutbildning, och att kunskaper som förvärvats på 
alla slags utbildningar erkänns, även icke-formellt och informellt lärande. Parlamentet 
rekommenderar även uppmuntran av projekt som stöder överföringen av kunskap och 
färdigheter från generation till generation.

16. Europaparlamentet påpekar att den åldrande befolkningen i Europa ökar vikten av 
livslångt lärande och utbildningsprogram, varför det är nödvändigt att tillhandahålla stöd 
till dessa.

17. Europaparlamentet vidhåller att en entreprenörsutbildning bör vara en viktig del av 
yrkesutbildningen för att göra den mer attraktiv för alla studenter och se till att 
entreprenörskap stärks i enlighet med Europa 2020-strategins bestämmelser.

18. Europaparlamentet noterar hur djupt förankrade könsstereotyperna är inom 
utbildningsväsendet och understryker därför betydelsen av att formulera strategier för en 
könsneutral utbildning som bland annat bidrar till att lika villkor för kvinnor och män 
uppnås när det gäller tillgång till yrkesutbildning och arbetsmarknad.
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19. Europaparlamentet anser att de regionala och lokala myndigheterna har en avgörande roll 
i att samarbeta med yrkesutbildningsinstanser och näringslivet och i att hjälpa
yrkesutbildningsanordnare att skapa en gynnsam miljö för ett lyckat inträde på 
arbetsmarknaden för studenter inom yrkesutbildning.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa övergångsmöjligheter för unga 
utan eller med låg utbildning så att de kan komma in på arbetsmarknaden. Med tanke på 
att detta blir ett allt allvarligare problem kräver parlamentet ett pilotprojekt för att 
bekämpa ungdomsarbetslösheten där man hjälper medlemsstaterna att bygga upp lokala 
nätverk mellan skolor, företag, ungdomsförvaltningen och ungdomarna själva.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta och regelbundet uppdatera en 
plan som ger en översikt region för region av utbildningskvalifikationer och -behov.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att stödja och konsekvent 
genomföra kvalitetssäkringssystem som ger ett viktigt lyft åt innovationsprocesser när det 
gäller åtgärder, effektivitet och ändamålsenlighet, såsom de som rekommenderas i 
nätverket för den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning samt 
de instrument som utvecklats i samband med Köpenhamnsprocessen, såsom Europass och 
den europeiska ramen för kvalifikationer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
förenkla förfarandena för att erkänna utländska yrkesexamina så att yrkeskvalifikationer 
kan beläggas inte bara med formella betyg utan också genom provanställningar, praktiska 
och teoretiska tester samt utlåtanden från sakkunniga.

23. Europaparlamentet anser att Köpenhamnsprocessens och 2020-strategins utmaningar 
kräver att tillräckliga ekonomiska resurser tillhandahålls, bland annat genom 
strukturfonderna, särskilt Europeiska socialfonden, samt ett ökat engagemang för 
främjandet av högkvalitativ yrkesutbildning genom konkreta åtgärder och införlivandet av 
nya undervisningsmodeller och -metoder, såsom att belysa studenters framgångar på 
arbetsmarknaden, sprida yrkesutbildningens status bland viktiga företag eller genom bättre 
information och vägledning i frågor som rör yrkesutbildning redan under den 
obligatoriska utbildningen. Parlamentet anser att det skulle vara mycket värdefullt att 
uppmuntra till erfarenhetsutbyte av stödprogram och utlandsperioder, såsom deltagande i 
Leonardo da Vinci-programmet.

24. Europaparlamentet rekommenderar ett större oberoende för yrkesutbildningsinstanserna 
när det gäller planering, finansiering, förvaltning och utvärdering av verksamheten och att 
mer dynamiska samarbetsmetoder upprättas mellan yrkesutbildningsinstanserna och 
företagen.

25. Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringarna att stödja en flexibel 
yrkesutbildning, anpassad efter de specifika behoven hos grupper och företag, som gör att 
man kan dra nytta av all genomförd utbildning, förena utbildning med privatliv och annan 
yrkesverksamhet och som innebär att den europeiska rörligheten stärks, och i synnerhet 
underlätta tillträdet till yrkesutbildning för grupper som riskerar att marginaliseras så att 
dessa kan förlänga sin utbildning.
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26. Europaparlamentet påminner om att yrkesutbildningsprogrammen bör utvidgas så att de är 
förenliga med principerna om livslångt lärande samt grundläggande utbildning och 
fortbildning.

27. Europaparlamentet anser att tonvikt bör läggas vid en bättre harmonisering av 
medlemsstaternas olika utbildningssystem, så att dessa skillnader kan överbryggas och ett 
ömsesidigt erkännande av intyg och betyg bland medlemsstaterna säkerställas för att 
stärka det gränsöverskridande samarbetet och stödja rörligheten.
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