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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som utbildning och yrkesutbildning av hög 
kvalitet har för hållbar ekonomisk tillväxt, och beklagar djupt att detta inte lyfts fram 
bland de tio prioriterade åtgärder som föreslås av kommissionen i dess årliga 
tillväxtöversikt. 

2. Europaparlamentet betonar att Europa måste ha utbildade medborgare för att främja den 
ekonomiska tillväxten och påminner om vikten av att göra grundutbildningen tillgänglig 
för alla.

3. Europaparlamentet betonar att en utbildad befolkning är beroende av kvaliteten på 
utbildning och undervisning, och därmed också av kvaliteten på lärare och utbildare på 
alla nivåer. 

4. Europaparlamentet betonar vikten av kontinuerliga och betydande investeringar i 
lärarutbildningen, lärarnas fortbildning och livslångt lärande samtidigt som man 
upprätthåller samordnade insatser inom hela EU för att nå andra gemensamma 
utbildningsmål.

5. Europaparlamentet insisterar på att utbildningens roll, från de tidiga utvecklingsåren till 
grundskolan och den högre utbildningen, såväl som yrkes- och vuxenutbildning, måste 
betonas ännu mer inom den inre marknaden.

6. Europaparlamentet betonar behovet av mycket mer ambitiösa mål, och noterar det 
gemensamma målet att sänka antalet ungdomar som lämnar skolan i förtid till mindre än 
tio procent fram till 2020, och uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de stora 
skillnaderna mellan medlemsstaterna för att garantera att kriterierna för att mäta 
prestationer är jämförbara och att långtidsperspektivet beaktas.

7. Europaparlamentet uppmanar universiteten att utföra mera grundforskning, som utgör 
grunden för en kunskaps- och innovationsbaserad ekonomi, i vilken antalet unga med en 
universitetsexamen eller ett examensbevis måste ökas till 40 procent fram till 2020.


