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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. anerkender den betydelige rolle, som gode uddannelser spiller for EU's bæredygtige 
økonomiske vækst og beklager dybt, at dette ikke fremgår af de ti prioriterede 
foranstaltninger, som Kommissionen foreslår i den årlige vækstundersøgelse; 

2. fremhæver, at EU skal have veluddannede borgere for at sætte skub i den økonomiske 
vækst og minder om, at det er af afgørende betydning at gøre grunduddannelse tilgængelig 
for alle;

3. understreger, at befolkningens uddannelsesniveau afhænger af kvaliteten af uddannelse og 
undervisning og dermed også af kvaliteten af lærere og undervisere på alle niveauer;

4. fremhæver betydningen af fortsatte og omfattende investeringer i uddannelse, oplæring og 
livslang læring for lærere, samtidig med at der fortsat gøres bestræbelser på EU-plan for at 
nå andre fælles uddannelsesmål;

5. fastholder, at den rolle, som uddannelse udfylder, lige fra den tidlige udvikling og til 
grundskole og videregående uddannelser såvel som erhvervs- og voksenuddannelse bør 
udnyttes yderligere inden for det indre marked;

6. indskærper behovet for meget mere ambitiøse mål, men bemærker det fælles mål om at 
bringe tidligt skolefrafald ned på under 10 % pr. 2020 og opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at tage de betydelige forskelle medlemsstater imellem i betragtning og 
således sikre, at alle succeskriterier er sammenlignelige og medtager det langsigtede 
perspektiv;

7. opfordrer universiteterne til at lave mere grundforskning, hvilket er grundlaget for en 
videns- og innovationsbaseret økonomi, idet antallet af unge med en universitetsgrad eller 
diplomuddannelse inden for dette område skal øges til 40 % pr. 2020.


