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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 är nära 
sammankopplad med yrkesutbildning och att det därför är dags att lyfta fram 
yrkesutbildningen, särskilt för att anta 2020-strategins utmaningar.   

2. Europaparlamentet påminner om att det är avgörande för en bättre framtid i Europa att 
investera i utbildning och yrkesutbildning. Parlamentet anser att nyckelkompetenser och 
nya färdigheter ger människor nya möjligheter och att de lägger grunden till en långsiktig 
hållbar ekonomisk och social utveckling.

3. Europaparlamentet påpekar att kopplingen mellan utbildning och yrkesutbildning, särskilt 
vägen från yrkesutbildning till högre utbildning, kräver förändringar från skolornas sida 
för att hantera problem på grund av skillnader i undervisnings- och inlärningsmetoder och 
att det därför behövs lämpligare lärarutbildningar.

4. Europaparlamentet föreslår att det inrättas en ny språkinlärningsstrategi för att förbättra 
allmänbildningen inom särskilda kompetensområden, eftersom den kommer att underlätta 
rörligheten för lärare och studerande.

5. Europaparlamentet rekommenderar att kreativitet främjas på alla utbildningsnivåer, bland 
annat inom yrkesutbildning samt icke-formellt och informellt lärande.

6. Europaparlamentet anser att de regionala och lokala myndigheterna har en avgörande roll 
i att skapa en gynnsam miljö för ett lyckat samarbete mellan arbetsmarknaden och 
studenter inom yrkesutbildning.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att stödja 
kvalitetssäkringssystem, såsom de som rekommenderas i nätverket för den europeiska 
referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning.

8. Europaparlamentet anser att 2020-strategins utmaningar innebär att det kommer att krävas 
att tillräckliga ekonomiska resurser tillhandahålls och att yrkesutbildningens status höjs. 
Parlamentet anser i detta hänseende att det skulle vara mycket värdefullt att belysa 
studenters framgångar på arbetsmarknaden.


