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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

1. der understreger betydningen af at investere i læring for at opfylde målene i Europa 2020 
og styrke den europæiske konkurrenceevne og opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til at forbedre adgangen til livslang læring for alle til trods for 
budgetkonsolideringsprocesser; 

2. der minder om, at det er nødvendigt at hæve niveauet for kvalifikationer og viden for at 
nedbringe arbejdsløsheden, lette frivillig geografisk mobilitet, fremme erhvervsmæssig 
mobilitet og forsyne den europæiske industri, navnlig SMV'er, med en arbejdsstyrke med 
tilstrækkelig almen uddannelse og erhvervsuddannelse;

3. der understreger behovet for retningslinjer for almen uddannelse og erhvervsuddannelse 
for at hjælpe elever, praktikanter og lærlinge med at identificere den uddannelse og 
erhvervsuddannelse, der vil være bedst egnet til deres behov og interesser, og anerkender, 
at det kan være hensigtsmæssigt for alle involverede at tage højde for 
arbejdsmarkedstendenser for bedre at kunne målrette deres planer og træffe informerede 
beslutninger;

4. der beklager den reducerede støtte til uddannelse og manglen på lærepladser hos 
virksomheder på grund af krisen;

5. der minder om, at arbejdsgiverne har et stort ansvar for at realisere livslang læring for alle 
og opfordrer dem til at skabe mulighed for løbende videreuddannelse i arbejdstagernes 
karriereforløb; 

6. der indtrængende opfordrer medlemsstaterne til at sætte sig ambitiøse mål og indføre 
innovative politikker til tackling af problemet med unge, der forlader skolen for tidligt, og 
opfordrer til etablering af diversificerede og fleksible læringsforløb, der inddrager de 
forskellige elevers behov, indførelse af et vekseluddannelsessystem, som kombinerer 
studier med praktisk læring, og bedre muligheder inden for de erhvervsfaglige 
uddannelser; 

7. der opfordrer til indledning af intensiveret dialog og samarbejde om uddannelse og 
erhvervsuddannelse blandt EU og EU's internationale partnere for at afspejle den stigende 
økonomiske, sociale og politiske indbyrdes afhængighed og medvirke til gennemførelsen 
af den eksterne dimension af Europa 2020.


