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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 investeringar i utbildning, yrkesutbildning och att förutse 
kompetensbehov är av yttersta vikt för att Europa 2020-strategins målsättning om att 
förbättra utbildningsnivån ska uppnås, dvs. att minska antalet elever som i förtid avbryter 
sin skolgång till mindre än 10 procent och att öka den befolkningsandel som avslutat en 
eftergymnasial eller motsvarande utbildning till minst 40 procent.

2. Europaparlamentet anser att de föreslagna åtgärderna i kommissionens meddelande kräver 
tydlig samordning av strategier. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna, och 
speciellt deras berörda ministerier, att bli mer engagerade i processen för att tidigt kunna 
identifiera kompetensbehov. Parlamentet är övertygat om att effektiv kommunikation 
mellan arbetsgivare och utbildningsinstitutioner, med hjälp av särskilda mekanismer, är av 
största vikt vid utformningen av utbildning och yrkesutbildning.

3. Europaparlamentet erkänner att skapandet av ett online-verktyg som ”en kompetenskarta 
för EU” kan hjälpa framtida arbetstagare att tillägna sig den rätta kombinationen av 
färdigheter inom t.ex. informations- och kommunikationsteknik och språk, och på så sätt 
förbättra sina anställningsmöjligheter och sin anpassningsförmåga. Parlamentet är 
övertygat om att prognosen för detta bör ha en tidsram på tio år.

4. Europaparlamentet påminner om att universiteten kan ha en ledande roll i 
medlemsstaternas regionala ekonomier och att universiteten är unika platser där 
innovation, utbildning och forskning möts, vilket kan leda till fler arbetstillfällen. 
Parlamentet påpekar att samarbete mellan universitet, regioner, regeringar och företag är 
grundläggande.

5. Europaparlamentet framhåller vikten av att upprätthålla hantverkstraditioner och 
färdigheter knutna till dessa samt att fastställa strategier för hantverksföretagare, för att 
kunna bevara hantverkets kulturella identitet.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka medvetenheten om Leonardo da 
Vinci, ett program som gör det möjligt att förvärva nya färdigheter, kunskaper och 
kvalifikationer, och som också gör yrkesutbildning mer lockande för alla.

7. Europaparlamentet påpekar att förmågan att kunna kommunicera på främmande språk är 
viktig för alla EU-medborgare, och anses användbar för arbetsgivare när arbetssökande 
bedöms. Parlamentet uppmuntrar därför språkkunskaper och stöder utvecklingen av 
språkundervisning.

8. Europaparlamentet bekräftar att den högre utbildningen har potential att förbereda 
medborgare för arbetslivet. Till exempel kan små och medelstora företag utan FoU-
resurser dra nytta av universitetsforskning och expertis, och små och medelstora företag 
kan erbjuda studenter praktik eller anställningsmöjligheter. Parlamentet uppmanar därför 
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till ett närmare samarbete mellan institutioner för högre utbildning och små och 
medelstora företag.


