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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. gør opmærksom på, at det er essentielt at investere i uddannelse og i udarbejdelse af 
prognoser over kvalifikationsbehov, hvis det skal lykkes at opfylde Europa 2020-
strategiens målsætning om at forbedre uddannelsesniveauerne, dvs. at nedbringe 
skolefrafaldsprocenten til 10 % eller derunder og øge gennemførelsesprocenten for 
postgymnasiale eller hertil svarende uddannelser til 40 %;

2. mener, at de foranstaltninger, der er foreslået i Kommissionens meddelelse, vil 
nødvendiggøre en solid politikkoordination; opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne og i særdeleshed de relevante ministerier til at indgå i et tættere 
samarbejde i forbindelse med arbejdsprocessen til indkredsning af de nødvendige 
kvalifikationer; er overbevist om, at effektiv kommunikation mellem arbejdsgivere og 
uddannelsesinstitutioner via anvendelse af specifikke mekanismer er essentielt i 
forbindelse med udformningen af uddannelsesprogrammer;

3. anerkender, at skabelsen af et internetbaseret redskab såsom "EU-panoramaet over 
færdigheder" kan bistå fremtidens arbejdstagere med at opnå den rette kombination af 
færdigheder, f.eks. inden for ikt og sprog, så deres beskæftigelsesmuligheder og 
tilpasningsevne højnes; slår stærkt til lyd for, at denne prognose skal have en tidshorisont 
på ti år;

4. minder om, at universiteter kan spille en central rolle for medlemsstaternes regionale 
økonomier, og at universiteterne er enestående samlingspunkter for innovation, 
uddannelse og forskning og kan skabe arbejdspladser; gør opmærksom på, at samarbejde 
mellem universiteter, regioner, statslige myndigheder og erhvervslivet er af 
grundlæggende betydning;

5. fremhæver behovet for at fastholde håndværkstraditionerne og de hertil knyttede 
færdigheder og for at formulere strategier for iværksættere inden for salg af 
kunsthåndværk med det formål at opretholde håndværksbranchens kulturelle identitet;

6. opfordrer Kommissionen til at skærpe profilen for Leonardo da Vinci-programmet, som 
muliggør tilegnelsen af nye færdigheder, viden og kvalifikationer, og som gør 
erhvervsrettet uddannelse mere attraktivt for alle;

7. gør opmærksom på, at evnen til at kommunikere på fremmedsprog anses for vigtig for 
alle EU-borgere og af arbejdsgivere for en nyttig færdighed ved vurderingen af 
jobansøgere; slår derfor til lyd for opnåelse af færdigheder på dette område og støtter 
udviklingen af sprogundervisning;

8. anerkender, at de videregående uddannelser har potentiale til at forberede de studerende 
på arbejdslivet: f.eks. kan SMV'er uden forsknings- og udviklingsafdelinger få gavn af 
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universiteternes forskningsressourcer og ekspertise, og SMV'erne kan tilbyde de 
studerende praktikpladser og jobmuligheder; opfordrer derfor til et tættere samarbejde 
mellem de videregående uddannelsesinstitutioner og SMV'erne.


