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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. gør opmærksom på, at det er af afgørende betydning at investere i uddannelse og i 
udarbejdelse af prognoser over kvalifikationsbehov, hvis det skal lykkes at opfylde 
Europa 2020-strategiens målsætning om at forbedre uddannelsesniveauerne, dvs. at 
nedbringe skolefrafaldsprocenten til 10 % eller derunder og øge gennemførelsesprocenten 
for postgymnasiale eller hertil svarende uddannelser til 40 %;

2. beklager dybt den uforholdsmæssigt store ungdomsarbejdsløshed i EU; bemærker, at 
ungdomsarbejdsløsheden er skadelig for den sociale samhørighed, ligheden og væksten; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde om at opprioritere 
gennemførelsen af aktive arbejdsmarkedspolitikker til imødegåelse af denne krise;

3. understreger, at det er af basal betydning at sikre lige og universel adgang til offentlig 
uddannelse af høj kvalitet og livslang læring, både med henblik på individets sociale og 
intellektuelle udfoldelse og på erhvervelsen af kompetencer, der er nødvendige for 
deltagelse i arbejdslivet;

4. fremhæver, at det med henblik på at nå disse mål er vigtigt at etablere integrerede stier 
mellem uddannelse, erhvervsuddannelse og arbejde med det formål, at der kan erhverves 
faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer, og fremhæver behovet for initiativer inden
for voksenuddannelse og opfriskning af grundlæggende færdigheder; opfordrer 
medlemsstaterne til med henblik på at inddrage de grupper, der er svagest stillet, fordi de 
har den ringeste uddannelse og de ringeste kvalifikationer, at oprette landsdækkende 
karriererådgivningsservicer, der kan stille relevant information til rådighed om 
erhvervsuddannelse og uddannelsesmuligheder tillige med individuel vurdering af 
færdigheder;

5. anerkender betydningen af det bidrag, der skal gøres af erhvervsuddannelserne for at 
sikre, at et betydeligt antal unge kan realisere deres potentiale såvel som for, at 
Europa 2020-strategiens målsætninger opfyldes;

6. mener, at de foranstaltninger, der er foreslået i Kommissionens meddelelse, vil 
nødvendiggøre en solid politikkoordination; opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne og i særdeleshed de relevante ministerier til at indgå i et tættere 
samarbejde i forbindelse med arbejdsprocessen til indkredsning af de nødvendige 
kvalifikationer, og foreslår en tidshorisont på mindst ti år; er overbevist om, at effektiv 
kommunikation og effektivt samarbejde mellem arbejdsgivere, arbejdsmarkedets parter, 
uddannelsesinstitutioner og erhvervsuddannelsesinstitutioner, hvor man anvender 
specifikke mekanismer til at fastslå, hvad der er arbejdsmarkedets behov, er en 
nødvendighed i forbindelse med udformningen af uddannelsesprogrammer; gentager, at 
der er behov for at sikre, at offentligheden har adgang til grundig information om disse 
forhold; opfordrer medlemsstaterne til at indarbejde uddannelse i tværgående færdigheder 
vedrørende anvendelse af ikt, kunstnerisk udfoldelse, mobilitet, demokratisk deltagelse og 
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multikultur i deres programmer for uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring; 
understreger med dette mål for øje, at det er af afgørende betydning, at kompetencer og 
færdigheder erhvervet gennem uformel og ikke-formel uddannelse bør anerkendes og 
udnyttes;

7. bemærker, at instrumenter såsom undersøgelser af efterspurgte jobprofiler og erhverv 
inden for forskellige sektorer, der foretages på grundlag af partnerskaber mellem 
arbejdsmarkedets parter, derfor skal modtage tilstrækkelig støtte;

8. bemærker, at EU's arbejdsstyrke skal højne sine færdigheder med henblik på at kunne 
bidrage til og tilpasse sig teknologiske forandringer og nye tilgange til organiseringen af 
arbejde; opfordrer medlemsstaterne til at investere mere omfattende i 
uddannelsessystemerne, imødegå kvalifikationsbehovene, afpasse udbud og efterspørgsel 
efter hinanden og tilbyde karriererådgivning;

9. glæder sig over oprettelsen af Det Europæiske Observationsorgan for Beskæftigelse og 
anerkender, at skabelsen af internetbaserede redskaber til karrieremobilitet såsom "EU-
panoramaet over færdigheder", der giver klar information om jobmuligheder, kan bistå 
fremtidens arbejdstagere med at vælge deres karrierevej og opnå den rette kombination af 
færdigheder, f.eks. inden for ikt og sprog, så deres beskæftigelsesmuligheder og 
tilpasningsevne højnes; slår stærkt til lyd for, at prognoser på dette område skal have en 
tidshorisont på ti år;

10. er af den opfattelse, at tættere forbindelser mellem uddannelsessystemet og erhvervslivet 
vil kunne bidrage til en korrekt indkredsning af de evner, der på ethvert givent tidspunkt 
er behov for, og derpå vil kunne lette unges adgang til arbejdsmarkedet;

11. minder om, at højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutioner spiller en central 
rolle for medlemsstaternes regionale økonomier, og at de er enestående samlingspunkter 
for innovation, uddannelse og forskning og kan skabe arbejdspladser; påpeger, at et stærkt 
samarbejde mellem fakulteterne på de enkelte universiteter, mellem universiteterne selv, 
andre højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutioner, regioner, statslige 
myndigheder, civilsamfundets aktører, navnlig arbejdsmarkedets parter, og erhvervslivet 
er af grundlæggende betydning for Europas økonomiske og sociale udvikling; anerkender 
den betydning, som initiativet til dialog mellem universitet og erhvervsliv har i denne 
forbindelse;

12. bemærker, at internationaliseringen af uddannelserne er af social, kulturel og økonomisk 
betydning, og opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at gøre international 
mobilitet lettere for forskere, studerende, videnskabsfolk og undervisere, både inden og 
uden for EU;

13. udtrykker bekymring over, at højtuddannede personer accepterer beskæftigelse, som de er 
overkvalificerede til, eller ufaglært arbejde, hvilket medfører hjernespild i EU;

14. fremhæver behovet for at fastholde håndværkstraditionerne og de hertil knyttede 
færdigheder og for at formulere strategier for iværksættere inden for salg af 
kunsthåndværk med det formål at opretholde håndværksbranchens kulturelle identitet; gør 
i denne forbindelse opmærksom på betydningen af at understøtte erhvervsrettet 
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uddannelse og mobilitet blandt unge håndværkere; bemærker, at det kan være umagen 
værd at tilskynde til en aktiv politik til fremme af praktikophold som en måde til at 
integrere unge i denne sektor, og opfordrer medlemsstaterne til at træffe passende 
foranstaltninger med henblik herpå; understreger betydningen af de humanistiske fag som 
grundlag for at granske i fortiden og bedre at bevare kulturel identitet;

15. mener, at der skal træffes foranstaltninger til at etablere et system til uformel 
virksomhedsintern uddannelse, f.eks. en lærlingeordning, bl.a. inden for traditionelle 
håndværk og fag, med henblik på at gøre erhvervelsen af nye færdigheder og jobs mere 
tilgængelig og på at fremme diversificeringen af arbejdsmarkedet;

16. fremhæver behovet for at højne profileringen og tiltrækningskraften vedrørende de 
professioner og jobs, inden for hvilke der er mangel på arbejdskraft på arbejdsmarkedet;

17. opfordrer Kommissionen til at skabe større synlighed omkring og forhøje støtten til 
Leonardo da Vinci-programmet, som muliggør tilegnelsen af nye færdigheder, viden og 
kvalifikationer, og som gør erhvervsrettet uddannelse mere attraktiv for alle; gør 
endvidere opmærksom på, at virksomhedsintern uddannelse er særlig vigtigt, og opfordrer 
til støtte til nationale ordninger, der fremmer disse typer af muligheder for 
karriereudvikling;

18. bemærker, at Erasmus-delprogrammet har en udnyttelsesgrad på næsten 100 %; minder 
om, at det er veldokumenteret, at Erasmus i væsentlig grad letter studier i udlandet og 
giver de studerende en bredere række færdigheder, og at dette forhold forbedrer 
efterfølgende ansættelsesmuligheder væsentligt for de studerende, der deltager i Erasmus, 
og at programmet dermed bidrager væsentligt til Europas konkurrenceevne;

19. gør opmærksom på, at evnen til at kommunikere på fremmedsprog anses for vigtig for alle 
EU-borgere og af arbejdsgivere for en nyttig færdighed på arbejdsmarkedet; slår derfor til 
lyd for opnåelse af færdigheder på dette område og støtter sprogtilegnelse og udvikling af 
sprogundervisning, navnlig inden for rammerne af efteruddannelse under et 
ansættelsesforhold, herunder erhvervelsen af kommunikationsfærdigheder i sprog, der er 
mindre internationalt udbredte og anvendte;

20. er af den opfattelse, at der ikke lægges tilstrækkelig vægt på det potentiale, som 
indvandrere fra lande uden for EU kan bidrage med til at imødekomme arbejdsmarkedets 
behov;

21. er af den opfattelse, at ikke-akademiske, tekniske videregående uddannelser er en central 
faktor, hvad angår det at sammenkæde erhvervelsen af færdigheder med virksomhedernes 
behov og den økonomiske vækst og produktivitetsmålene;

22. anerkender, at de højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutionerne har potentiale 
til at forberede de studerende på arbejdslivet; f.eks. kan SMV'er uden forsknings- og 
udviklingsafdelinger få gavn af universiteternes forskningsressourcer og ekspertise, og 
SMV'erne kan tilbyde de studerende praktik- og lærepladser af høj kvalitet, hvormed de 
kan bygge videre på deres uddannelse og øge deres beskæftigelsesmuligheder betydeligt; 
opfordrer derfor til at styrke samarbejdet mellem de højere læreanstalter, 
erhvervsuddannelsesinstitutionerne og SMV'erne, samtidig med at man giver de 
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studerende mulighed for at erhverve og udvikle iværksætterfærdigheder; gør opmærksom 
på den rolle, som de kulturelle og kreative industrier udfylder som ramme om et passende 
uddannelses- og erhvervsuddannelsesmiljø;

23. opfordrer til udveksling af erfaringer og til orientering om og fremme af bedste praksis, 
for så vidt angår højnelse af beskæftigelsesmulighederne og uddannelserne i forhold til 
arbejdsmarkedets reelle efterspørgsel;

24. understreger, at livslang læring er vigtig for individets vedvarende tilegnelse af 
færdigheder og viden livet igennem, og også fordi det øger den sociale inddragelse, 
personlige udvikling og det aktive medborgerskab yderligere;

25. opfordrer til stærkere støtte til og anerkendelse af både formel og ikke-formel uddannelse 
som iboende dele af den livslange læringsproces;

26. betoner vigtigheden af grønne jobs som nye arbejdspladser på det nuværende globale 
marked med henblik på at bevare og genopbygge den miljømæssige kvalitet;

27. opfordrer medlemsstaterne til vedholdende at arbejde tæt sammen om at afvikle 
administrative og juridiske hindringer for studerendes og arbejdstageres mobilitet, såvel 
som til at anerkende uddannelser og kvalifikationer;

28. opfordrer indtrængende til bestræbelser på at opnå fuld integration af ugunstigt stillede 
grupper i beskæftigelsesprocessen, herunder søgning efter den rette slags jobs for 
handicappede, der ofte har enestående eller ekstraordinære færdigheder; 

29. fremhæver den vedvarende kønsdiskrimination inden for visse arbejdsområder og 
stillinger, og opfordrer til at bekæmpe forskellene i behandlingen af mænd og kvinder og 
til at sætte en stopper for de stereotype forestillinger om visse jobs.
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