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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 anser att utbildning och fortbildning är viktigt för att integrera unga 
människor på arbetsmarknaden och betonar vikten av att tillgängliggöra program för 
livslångt lärande för alla och ge människor de färdigheter och den kompetens som 
beskrivs i ”Ny kompetens för nya arbetstillfällen”.

2. Europaparlamentet betonar vikten av att hjälpa unga människor att starta eget och 
rekommenderar att EU startar en informationskampanj inom utbildningsinstituten som 
innefattar entreprenörskap, startkapital, beskattning i nystartade företag och
utbildningsstöd.

3. Europaparlamentet anser att det är viktigt att etablera partnerskap mellan utbildning och 
arbetsliv och uppmanar till förbättrad rörlighet för studenter, lärare och arbetstagare.

4. Europaparlamentet stöder praktiktjänstgöring som komplement till skolundervisningen 
eftersom den ger eleverna möjlighet till arbetslivserfarenhet som kan underlätta deras 
framtida inträde i arbetslivet.

5. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att utveckla praktiktjänstgöringen
eftersom den ger möjlighet att börja arbeta med relativt lite erfarenhet och utbildning samt
anser att praktiktjänstgöring är ett meningsfullt 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.

6. Europaparlamentet anser att lärlingar ska vara väl utbildade och att den 
arbetsplatsförlagda praktiken ska fungera som ett sätt att få kompetens och färdigheter. 
Parlamentet stöder starkare kopplingar mellan utbildning och arbete samt föreslår att 
också främmande språk ska läras ut vid sidan av teknik och vetenskap.

7. Europaparlamentet påminner om att den nya EU 2020-strategin spelar en avgörande roll 
när det gäller att förbättra medborgarnas anställbarhet och att unga människor måste stå i 
fokus för att målen ska uppnås. Parlamentet anser att det är viktigt att unga människor har 
tillgång till bättre utbildning och fortbildning.


