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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 i den nye digitale økonomi bygger kreativitet og ikt en ny virksomhedskultur, 
der hænger tæt sammen med erhvervsrettet uddannelse, og at det derfor er på tide at sætte 
erhvervsrettet uddannelse på toppen af dagsordenen, navnlig med henblik på at tage 
udfordringerne i 2020-strategien op;

2. minder om, at investeringer i uddannelse og erhvervsuddannelse er afgørende for en bedre 
fremtid for Europa; mener, at nøglekompetencer og nye færdigheder giver folk nye 
muligheder, og derudover lægger de grunden for en langsigtet bæredygtig økonomisk og 
social udvikling;

3. påpeger, at forbindelsen mellem uddannelse og erhvervsuddannelse, navnlig vejen fra 
erhvervsuddannelser til videregående uddannelser, kræver ændringer fra 
uddannelsesinstitutionernes side med henblik på at takle de problemer, der er forbundet 
med forskellene i undervisnings- og indlæringsmetoder, og at det derfor er nødvendigt 
med en tilpasset uddannelse af lærere; 

4. mener, at etablering en ny sprogindlæringsstrategi med henblik på at fremme det generelle 
kendskab til særlige kompetenceområder vil lette læreres og elevers mobilitet;

5. anbefaler at øge kreativiteten på alle uddannelsesniveauer, herunder inden for 
erhvervsmæssig, ikke-formel og uformel uddannelse;

6. mener, at de regionale og lokale myndigheders rolle med hensyn til udvikling af et 
gunstigt miljø for vellykket samarbejde mellem arbejdsmarkedet og studerende på de 
erhvervsrettede uddannelser er af afgørende betydning;

7. opfordrer Kommissionen til at videreføre støtten til kvalitetssikringssystemer som dem, 
der anbefales af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring af 
erhvervsuddannelser (EQAVET); 

8. mener, at de udfordringer, der ligger i 2020-strategien, skaber et behov for at tilvejebringe 
tilstrækkelige økonomiske ressourcer samt for at øge prestigen i de erhvervsrettede 
uddannelser; mener i denne forbindelse, at det ville være til stor nytte at gøre studerendes 
succeshistorier på arbejdsmarkedet mere synlige.


